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 زمـین  و شـوند  مـی  بـسته  رویـت  بـه  امیـد  هاي در ي ههم که هنگام آن

 تنهـا  را تو سرشت و فطرت نداي گراید، می تنگی به دیدگانت در پهناور

   .خواند می آفریدگارت درگاه به تنها و

 در ناامیـدي،  سـاحل  در تنها هايتن موجودي را خودت که هنگام آن

 سـوي  به را تو عقل ناقوس یابی، می ... و ناتوانی و عجز هاي خار الي   البه

   .کشاند می آفریدگارت

 و شکـست  گر   نظاره سو   کم چشمانی با بیماري فراش بر که هنگام آن

 اعمـاق  از آشـنا  صـدایی  هـستی،  بـرق  و زرق پر هاي دارو و دواها سستی

   .خواند می آفریدگارت سوي به را تو درون

 امیـدهایت  یـأس  سـوزان  هاي بیابان در زندگی سراب که هنگام آن و

 مناجـات  لـرزان  دستان تا افتی می زمین به تنها و یکه کشد، می آتش به را

 روزگـاران  نـدامت  و توبه هاي اشک با و کنی دراز آفریدگارت سوي به

   .بازیابی را رفته باد بر

 کنـد  دراز خویش پروردگار سوي به زاري و تضّرع دست بنده چون

 برنخواهـد  بهـره  بـی  هرگـز  بکوبـد،  را او ملکـوتی  درِ مناجات و دعا با و

ــسیار او ي هآفریننــد و پروردگــار چــون .گــشت  و کــریم، ســخاوتمند، ب

   .برگردد ناامید او درِ از نیازمندي که ورزد می ابا و است بخشاینده

 را مختلـف  هـاي  انـسان  از واقعی هاي داستان کوچک ي هرسال این در

 یـاري  بـه  سپس اند،   بوده شهوت و معصیت دریاي در غرق که خوانید می



٨ کلید اسرار

 سـاحل  بـه  را خـود  و انـد    گـشته  استغفار و توبه کشتی بر سوار پروردگار،

   .اند   رسانده نجات

 از یـک  هـر  در نچـو  .نهـادم  »اسرار کلید« را کتاب نام دلیل همین به

 کلیــد مــا از یـک  هــر بـراي  کــه اسـت  داده رخ اتفاقــاتی هـا    داســتان ایـن 

 تمـام  بـه  اسـالم  مبـین  دین و عالَمین پروردگار شناخت در است رازهایی

   .مردم

 ي هجامعـ  در کـه  باشـد  کـسانی  گـشاي    راه کتـاب  ایـن  کـه  است امید

 اهمیـت  بـه  یا نددار خود دین از ناقصی اطالع اما اند،   شده بزرگ اسالمی

 و انـد    نگـشته  واقـف  هنـوز  اسـت،  رسـیده  آنهـا  بـه  تقلید روي از که دینی

 کتـاب  ایـن  است امید همچنین .اند   دوخته بیگانگان افکار و آیین به چشم

   .نماید فروزان آنها درون در را اسالم دین مورد در تحقیق ي هشعل

ــان در ــرادرم زحمــات از دارد جــا پای ــاب ب ــاي جن ــام آق ــرادي پی  و م

 را مـن  که A. V. T اینترنتی گروه اعضاي و سجادي اسوه سیده خواهرم

 تمـام  از .نمـایم  گـزاري    سـپاس  انـد    نموده یاري کتاب این سازي   آماده در

 رابطـه  در را خـود  نظرات کنم می درخواست مسلمان خواهران و برادران

   .بفرستند بنده الکترونیکی پست و وبالگ به کتاب این با

   :وبالگ درسآ

Www.Story-Short.Blogfa.Com  
   :الکترونیکی پست

AvtKurd@Gmail.Com  



 راننـده  کـه  خـداترس  پیرمـردي  نزدیـک،  هاي شهر همین از یکی در 

 نامناسـب  بـسیار  وضـع  و سـر  بـا  را دختـري  دربستی روزي است، تاکسی

 شـود  مـی  انـدوهگین  بـسیار  بینـد،  می را وا وضع و سر وقتی .کند می سوار

   .شود می جهنم آتش سوخت بمیرد، وضع این با اگر که

   :گوید می او به و آورد   نمی تاب دلش خاطر، همین به

   .بترس او ي هسوزند آتش و خدا از دخترم ـ

 پیرمـرد  بـه  رو و آورد مـی  بیـرون  را اش   همـراه  تلفن هم دختر آن بعد

 جهـنم  در کـه  بگـو  و بـزن  زنـگ  خـدایت  بـه  گوشـی  نای با بیا :گوید می

  !باهللا العیاذ .دارد نگه من براي جایی

 تـا  و بنـدد  مـی  حلقـه  چـشمانش  در اشـک  سـخن  این شنیدن با پیرمرد

   .گوید   نمی سخنی هیچ مسیر آخر

 متوجـه  لحظـه  چنـد  از بعـد  کنـد،  مـی  توقـف  مـسیر  هاي انت در وقتی

 نگـرد  مـی  عقـب  بـه  وقتـی  و وردخ   نمی تکان جایش از دختر که شود می

 بیمارسـتان  بـه  را او سـرعت  بـه  لـذا  .اسـت  شـده  هالك دختر آن بیند می

   .برد می

 همـان  بـه  دختـر  آن موبایـل  که است این ماجرا این جالب بسیار نکته

 کننـد  مـی  سعی قدر هر و مانده دستانش در بود گفته پیرمرد به که وضعی

 را او شـاهدان  ي هگفتـ  بـه  و توانند   نمی بیاورند، بیرون دستش از را آن که

   .گذارند می گور در و کنند می کفن گوشی همان با



١٠ کلید اسرار

 حاضــر خــدا پیــشگاه در چگونـه  دســت، در موبایــل دختــر، آن حـال 

   .اعلم اهللا شود؟ می

 فرصـت  تـا  پـس  .دهـد    نمی کسی هر به را توبه فرصت خدا که بدانید

 لحظـه  یـک  برسـد،  فرا مرگ که وقتی چون .بازگردیم او سوي به هست

   .شود   نمی عقب و جلو

َفإذا ِ ْأجلهم َجاء َ ُ ُ َ َيستأخرونَ ال َ ُ ْ َ
ِ ْ َساع َ َوال ةَ َيستقدمون َ ُ ْ َ

ِ ْ َ
1 

ــان کــه هنگــامی و ــان )محــدود( زم ــه آن ــه ،رســدب ســر ب  ن

 )بـرآن ( اي لحظـه  نـه  و کرد خیرخواهندأت )ازآن( اي لحظه

   .گیرند می پیشی

                                                             

 



 وارد بـار،    انـدوه  نگاهی و مندرس و کهنه هاي لباس با لوئیز نام به زنی

 صـاحب  از فروتنـی  بـا  و بـود  شلوغ نسبتاً که شد محله فروشی بار و خوار

   .بدهد او به بار و خوار کمی خواست مغازه

 شـش  و کنـد  کـار  توانـد    نمـی  و اسـت  بیمـار  شوهرش گفت نرمی به 

 بـا  فروشـی  خواربـار  همـان  بصاح ،هاوس جان .اند   مانده غذا   بی شان   بچه

 بیـرون  مغـازه  از خواسـت  بـدي  حالت با و نکرد توجهی او به ،اعتنایی   بی

 !رودب

 بـه  خـدا،  به را شما آقا :گفت ،کرد می اصرار که حالی در نیازمند زن

   .آورم می را پولتان ،بتوانم اینکه محض

   .دهد   نمی نسیه گفت جان

 دو آن وگـوي    گفـت  و بود هایستاد پیشخوان کنار که دیگري مشتري

 خـانم  این خرید ؛خواهد می چه خانم ببین :گفت دار   مغازه به ،شنید می را

   !من با

 لیـست  .خـودم  حساب به ؛نیست الزم :تمسخرگفت با فروش خواربار

  کو؟ خریدت

  !اینجاست :گفت لوئیز

 روي بگـذار  را لیـست  :کرد اضافه دار   کنایه صدایی با فروش خواربار

  .ببر خواستی چه هر ،وزنش اندازه به .ترازو

 در کاغـذي  تکـه  کـیفش  از .کـرد  مکـث  لحظه یک خجالت با لوئیز



١٢ کلید اسرار

   .گذاشت ترازو ي هکف روي را آن   و نوشت آن روي چیزي و آورد 

 بـاور  فـروش  خواروبار !رفت پایین ترازو ي هکف دیدند تعجب با همه 

   .دکرن

  .خندید رضایت سر از مشتري 

 .کـرد  تـرازو  ي هکفـ  در جـنس  گذاشـتن  به شروع ناباوري با دار   مغازه

 !شدند برابر ها   کفه تا گذاشت خواروبار يقدر به .نشد برابر ترازو ي هکف

 را کاغـذ  تکـه  خـوري    دل و تعجـب  بـا  فـروش  خواروبار وقت این در

   .است شده نوشته چیزي چه آن روي ببیند تا برداشت

 :بود نوشته که بود زن دعاي بلکه ،نبود خرید لیست ،کاغذ

 !ساز آورده بر را آن خودت ،باخبري من نیاز از تو !عزیزم خداي اي

 متحیـر  و ساکت جا همان و داد لوئیز به را ها   جنس حیرت با دار   مغازه

   .ماند

  .ترف و کرد خداحافظی لوئیز 

  !بس و است اهللا فقط ،منت   بی دهنده

  

 
 
  



 یـک  بـا  مـرگ  بـار  هـزار  نه ،برند می پیش کاري تنهایی به ها   اشک نه

 ،خیـزد  مـی  بـر  مـن  ي هخـورد    زخـم  قلـب  و ریخته هم هب ازدرون که آهی

 :کـه  سـخن  ایـن  اسـت  حکیمانـه  بـسیار  و راسـت  واقعـاً  .کنـد  مـی  برابري

 کـسی  نیـز  بـدبخت  .گیـرد  عبـرت  دیگران از که است کسی خوشبخت«

   » .باشد عبرت خود براي خودش که است

 بـر  شـرمندگی  و پـشیمانی  حکایت :است دردناك بسیار من حکایت

 شـود  می تازه من هاي درد ،جدید روز هر با .است زندگی لحظات ي ههم

 بـار  هزاران بلکه هزار روزانه .گیرد می آتش قلبم ،کردن باز چشم هر با و

 دو بـا  مـن  چـون  .مکش می رنجی چه که داند   نمی کسی اهللا جز و میرم می

 اختیـار  در کـه  را چیزي عزیزترین و دادم باد بر را چیز همه ،پلیدم دست

   .کردم نابود ،داشتم

  !است وکشنده تحمل قابل غیر آن به فکرکردن حتی !خدایا

 آتـشی  درونـم  .شـود  می تازه من غم و درد ،خورشید طلوع با روز هر

 خواهـد  خاکـستر  را چیـز  ههم ،بکشد زبانه بیرون به اگر که است ور   شعله

 و ام   زنـده  چـرا  کـه  دهـد    نمـی  امـانم  گریـه  رسـد  می فرا شب چون و نمود

   .کنم می مرگ آرزوي بار هزاران

 دلـم  اینکـه  یـا  نـدارم  جـرأت  یـا  ولـی  ،بمیـرم  زودتـر  خواهـد  مـی  دلم

 و عفـو  مـورد  نیـز  را مـن  خـدا  شـاید  .کـنم  تکـرار  را خطـایم  خواهد   نمی

   .دهد قرار بخشش



١٤ کلید اسرار

 و شـوند  مـی  خوشـحال  ،افتنـد  مـی  شـان    گذشـته  یـاد  بـه  وقتـی  ها   خیلی

 .نیـستم  گونـه  ایـن  مـن  ولـی  ،کننـد  مـی  تعریـف  افتخـار  بـا  را خاطراتشان

  !چرا؟ دانید می

 در چـون  .یابیـد  اطـالع  مـن  سرگذشت از شما خواهد   نمی دلم خدا به

   .کرد خواهید نفرین خودم از بیش را من قطعاً صورت این

 در ولـی  اسـت،  فروختـه  را خـود  هـستی  ي ههمـ  کـه  هـستم  کسی من

 نوشـتن  از قلـم  !سـوگند  خـدا  بـه  .اسـت  نیـاورده  دسـت  بـه  چیزي عوض

 .نیـست  هـاي  چـار  ولـی  ،کننـد    نمی یاري انگشتانم و دارد شرم سرگذشتم

 بـه  را آن خداونـد  شـاید  .باشـد  عبرتـی  درس دیگـران  بـراي  تا نویسم می

   .نماید منظور ام   پرونده در نیکی یک عنوان

 بخوانیـد  خودتـان  .گویم می چه من که دانید می داستان این خواندن با

  :کنید قضاوت و

 پـدر  سـایه  در .محترم و دار   روزي هاي خانواد داراي هستم جوانی من

 نـام  بـه  تـر    بـزرگ  خـواهر  یک و تر   کوچک برادر شش درکنار و مادر و

  .هستم برخوردار رضایتبخشی زندگی از ساره

 دبیرسـتان  دوم کـالس  بـه  اینکـه  تـا  خواندم می خوبی به را هایم   درس

ــی ،رســیدم ــود تحــصیل مــشغول ســوم کــالس در خــواهرم ول ــ .ب  ي هبقی

   .بودند مشغول خود سنی شرایط حسب یک هر نیز برادرانم

 بایـد  تـو  :گفت می مادرم ولی شوم، مهندس آینده در داشتم آرزو من

   .بشوم دانشگاه استاد خواست می نیز پدرم .شوي خلبان

 در اخـالق  و دینـی  معلم عنوان هب درآینده داشت آرزو ساره خواهرم



١٥  فرجام غم انگیز سارا به روایت برادرش

   .باشد آینده نسل تربیت مشغول مدارس از یکی

 هـا    آن بـه  صاحبانـشان  هرگـز  کـه  وآرزوهـایی  ها   امید بسا چه ولی ،...

 بـود  شـرایطی  خـاطر  بـه  آرزوهایمان به ما نرسیدن حال، این با .رسند   نمی

 را آن تـصور  هـاي  دیـوان  هـیچ  و کنـد    نمـی  بـاور  عـاقلی  انـسان  هـیچ  کـه 

  !نیست تصور قابل احدي براي و کند   نمی

 در بـودن  و رفتارشـان  و سـخنان  کـه  شـدم  آشـنا  افـرادي  با مدرسه در

 و خـوگرفتم  هـا    آن بـا  کم   کم .رسید می نظر به تر   شیرین عسل از کنارشان

 ام   آموزشـی  وضـعیت  ،شـد  می یشترب ها   آن با وآمدم رفت و دوستی هرچه

 همیـشه  ،بـود  شده خانه به من دیرآمدن متوجه که پدرم .شد می تر   ضعیف

 هـواي  همیـشه  خواهرم ولی ،صورت همین به نیز مادرم .کرد می سرزنشم

   .کرد می دفاع من از و داشت را من

 سـاعت  تـا  شبی همراهانم و من .فرارسید تعطیالت که نگذشت دیري

 وقتـی  .نشـستیم  فیلمـی  تماشاي به دوستانم از یکی خالی ي هانخ در یازده

 کـه  نمـود  خـواهش  خانـه  صاحب ،برگردم خانه به و برخیزم خواستم می

   .کنم صرف چاي استکان یک و بنشینم دیگر ساعت نیم

 تبـاهی  اش   هزینـه  شـد؟  قـدر  چـه  سـاعت  نیم آن ي ههزین که دانید   می

   .شد وکارم   کس ي ههم و مادرم و پدر و من زندگی

 وارد را مـن  .شـد  ام   خـانواده  و مـن  ابدي بدبختی باعث ساعت نیم آن

   .است شده دیده تدارك بدبخت هاي انسان براي که نمود آتشی

 و سرکـشید  هاي پیال ما از یک هر و آوردند چاي که نگدشت دیري

 دیـر  و رفتـیم  خـواب  به سپس .گرفتیم سرگیچه و تهوع حالت آن از بعد



١٦ کلید اسرار

 بـود  کـرده  آمـاده  را چـاي  کـه  کـسی  بـه  .شـدیم  بیـدار  خـواب  زا هنگام

 .بـود  تفـریح  یـک  این ندارد اشکالی گفت و خندید او .نمودیم اعتراض

 جـز  .بودنـد  خـواب  همـه  .رسـیدم  منـزل  بـه  شـب  هـاي  آخـر  حـال،  هر به

   .بود منتظرم نگرانی با که خواهرم

 بـه  ریخأتـ  همـه  ایـن  بـا  کـه  باشد بار آخرین باید این که کرد نصیحتم

 کـه  دانـست    نمـی  بیچاره .کنم   نمی تکرار دوباره که دادم قول .بیایی منزل

 همـان  !کـاش  اي .بـود  خواهـد  خـودش  ماجرا این اصلی قربانی انجام سر

 را مـن  اصـالً  .زد می را من !کاش اي .ایستاد می من جلوي قاطعیت با شب

 وشـیدن ن و نـشینی    شـب  هـوس  دوسـتان  دوباره روز چند از بعد !کشت می

   .کردند مخصوص چاي

 همکـاري  بایـد  همـه  گفـت  و نرفت بار زیر خانه صاحب بار این ولی

 مـواد  دام گرفتـار  نادانـسته  اینکه خالصه .کنیم فراهم مواد بتوانیم تا کنند

 دوســتان ي ههمـ  از پـول  وريآ   جمـع  بــا ،پـس  آن از .بـودیم  شـده  مخـدر 

 تفـریح  کـه  بودیم خوشحال و انداختیم می راه بساط بار یک شب هرچند

  !است شده نصیبمان بخشی   لذت

    غیـر  ي همدرسـ  وارد را مـن  پـدرم  .شـد  شـروع  جدیـد  تحـصیلی  سال

 بــا را مــادرم و پــدر هــاي وآرزو خــودم آرزوي بتــوانم تــا نمــود انتفــاعی

 هـم  مـن  البتـه  !بیـاورم  دسـت  بـه  ... و خلبـانی  مـدرك  یا مهندسی گرفتن

 سـاعته    نـیم  تفـریح  آن بـه  را مـن  که است کسی از تقصیر .ندارم تقصیري

   .کرد دعوت

 تفریحــاتی چنــین کــردن فــراهم بــا کــه را کــسانی کنــد لعنــت خــدا



١٧  فرجام غم انگیز سارا به روایت برادرش

  .دهند می تغییر گونه این را اسالمی امت جوانان سرنوشت

 بـساط  مجلس خانواده چشم از دور همچنان ما و شد می سپري ها   روز

 شـدم  مـردود  سال آخر در که شد این اش   نتیجه .دادیم می تشکیل را خود

 عـالی  نمـرات  با خواهرم عوض در ولی کردم، افکنده سر را ام   خانواده و

   .گرفت قرار اطرافیان و خانواده تحسین مورد و شد قبول

 کـنم؟  تهیـه  هـاي  جـایز  چـه  برایت پرسیدم و گفتم تبریک خواهرم به

  گفت؟ چه دانید می

 ،کنی جور و عجم را خودت که است این برایم جایزه بهترین :گفت

   .یهست من گاه تکیه تو ؛کنی فکر ات وآینده ها   درس به

 تـو  بـراي  گـاهی    تکیـه  چه من رآخ .گفت   نمی را جمله این !کاش اي

 نعـم  و اهللا حـسبی  !شد؟ خواهم تو نابودي باعث خودم دستان با که هستم

   !الوکیل

 بــدبختی و تــاریکی و مـردودي  جــز چیـزي  کــردم مـی  تــالش هرچـه 

 بـود  رسـیده  جـایی  بـه  کـار  .شدم می نزدیک خط آخر به .شد   نمی نصیبم

   .آوردم   نمی دوام روز یک حتی مواد بدون که

 شـده  رانـده  شـیاطین  و دشـمنان  از بلکـه  ،نـه  ،دوسـتان  از یکی روزي

 بـه  اش   مـزه  و بیـشتر  اش   مانـدگاري  کـه  دارد وجـو  تـر    قوي موادي :گفت

 پـدرانمان  جیـب  از که بیشتري پول با نیز را آن خالصه .است بهتر مراتب

   .کردیم فراهم ،شد می پرداخت

 مـن  بـه  کـم    کـم  ،بـود  مـن  نگـران  دیگـران  از بـیش  که ساره خواهرم

 روزي اینکـه  تا داشت کنترل تحت را من هاي رفتار و بود شده مشکوك



١٨ کلید اسرار

 نمـود  تهدیدم و کرد نصیحتم و گفت برایم را جریان و شد من اتاق وارد

 اوضـاع  جریـان  در را ام   خـانواده  و پدر ،برندارم کار این از دست اگر که

   .دهد قرار

 جـویی    چـاره  هـا    آن از و گذاشـتم  میـان  در نابـابم  دوستان با را جریان

 ام،   اندیـشیده  خـوبی  ي هچار کار این براي من :گفت آنان از یکی .کردم

 پیـشنهاد  حلـی    راه چـه  دانید می کند؟ عملی را آن که خواهد می مرد ولی

 اینجـا  به ذهنش ،شدم می جویا حل   راه ابلیس از اگر سوگند خدا به ؟کرد

 ایـن  !کـاش  اي برسان؟ قتل به را خواهرت گفت کنید می فکر !رسید   نمی

   .گفت را این از بدتر او ولی گفت، می را

 ایـن  !کاش اي ر؟وبیا در را چشمهایش و کن قطع را زبانش گفت آیا

 چـه  دانیـد  مـی  .کـرد  پیـشنهاد  را ایـن  از بـدتر  او ولـی  کرد، می پیشنهاد را

    توزیـع  و فروشـندگان  بـر  !مخـدر  مـواد  اهـل  فرد هر بر خدا لعنت گفت؟

 خداونـد  و بـاد  او بـر  خـدا  نفرین که او .آن کنندگان   استفاده و ،کنندگان

 و فرعـون  بـا  و نیابد توبه توفیق هرگز و نماید رسوا را او آخرت و دنیا در

 معتـاد  را خواهرت که است این حل   راه بهترین :گفت ،گردد حشر هامان

 کـه  نـدارد  امکـان  :وگفـتم  کـردم  رد را او سـخن  عـصبانیت  بـا  من !کنیم

   .بکنم معتاد را پاکم و محترم و عزیز خواهر

 بـده  قرص او به فقط شما :گفتند .نبودند بردار   دست ها   آن حال، این با

 حیثیـت  بـه  هاي لطم چه کار این .بکند هاستفاد منزل بیرون نیست نیازي و

  زند؟ می او وآبروي

 مـشکل  مـا  بـراي  که قدري هب فقط .بشود هاي حرف معتاد خواهد   نمی



١٩  فرجام غم انگیز سارا به روایت برادرش

 ي هنقـش  تـسلیم  نهایتـاً  ،بـود  شده مواد اسیر عقلم که هم من .نکند درست

 خانـه  وارد کـه    همـین  .برگـشتم  خانـه  بـه  دوا مقـداري  با و شدم آنان شوم

 چیـز  همـه  تـا  کن درست چاي برو :گفتم .آمد پیشوازم به خواهرم ،شدم

   .بگویم ترایب را

 بتوانـد  تـا  بنـشیند  کنارم در و بیاورد چاي برایم تا رفت عجله با بیچاره

   .بگشاید کارش از رهگِ و بکند کمکی برادرش به

ــل ــه از غاف ــرادرش اینک ــه ب ــش چ ــاي نق ــراي ه ــابودي ب ــر در او ن  س

  !پروراند می

   .شد حاضر چاي فنجان دو با که نگدشت دیري

 داخــل را دوا او غیــاب در و بیــاور آب لیــوان یــک بــرایم گفــتم مــن

   .ریختم خواهرم چاي فنجان

 واقـع  در فنجـان  آن مـن  ي هبیچـار  و معصوم خواهر که حالی عین در

 دانـم    نمـی  .شد جاري چشمانم از اشکی قطره اختیار   بی ،نوشید می را زهر

 آخـرین  یـا  بـود  وجـدانم  اشـک  اینکـه  یـا  تسـوخ  خـواهرم  حـال  به دلم

  ریخت؟ می هک بود غیرتم ي هقطر

 کـه  مـرد  :وگفـت  سـوخت  حالم به دلش هایم   اشک دیدن با خواهرم

 خـود  ي هکرد از من کرد فکر .کند آرام را من کرد سعی .کند   نمی گریه

   .پشیمانم

 اش   آینـده  خـاطر  بـه  .کـنم  مـی  گریـه  او حال به من دانست   نمی بیچاره

 کـه  نازنینش جسم و پاك قلب و زیبا هاي چشم خاطر به ،شود می تباه که

   .شد می آلوده



٢٠ کلید اسرار

 شـان    نقـشه  موفقیـت  جریـان  در را هـا    وآن برگـشتم  دوسـتانم  نزد فوراً

 بـه  تـاریخ  ایـن  از تـو  !مردي واقعاً :گفتند ،من به تبریک از پس .گذاشتم

  !هستی ما ي هسرکرد بعد

 خـواهرم  و ،مـادر  پدر، هاي سرزنش با گشتم رب خانه به روز دو از بعد

   .شدم رو   روبه غیبت روز دو خاطر به

 چـاي  داخـل  دوایـی  چه گفت و آمد نم نزد تنهایی به خواهرم سپس

  ریختی؟ من

 بـه  او ولـی  نـرفتم،  بار زیر من .نمود التماس به شروع و داري؟ هم باز

 ایـن  و دادم او به مقداري و سوخت حالش به دلم که کرد التماس يقدر

 یـک  به و گشت عادي او براي اینکه تا شد تکرار دیگر ي هدفع چند کار

 شـد  تـر    ضـعیف  هـایش    درس در کم   کم و گردید تبدیل هاي حرف معتاد

   .نمود تحصیل ترك کامالً اینکه تا

 مـادر  و پـدر  کـه  خـانواده  ارشـد  اعـضاي  از نفـر  دو صـورت  ینا هب و

   .ماندند باز تحصیل از اندندپرور می سر در زیادي هاي آرزو

 بـا  شـدیم  مواجـه  مالی مشکل با مواد آوردن دست به براي پس آن از

 یـک  .کـنم  تهیـه  سوخت خواهرم و خودم براي توانستم می بدبختی هزار

 بـا  و رفـتم  دشـمنانم  بلکـه  ،دوسـتان  از یکـی  نـزد  .بودم خمار سخت روز

 التمـاس  و اصـرار  از پس و ورزید امتناع ولی خواستم، مواد او از التماس

   .بگذارد اختیارم در را مواد شرط یک به که کرد موافقت فراوان

 کـه  شـرطی  بـه  :گفـت  !او بـر  خـدا  نفـرین  بـود؟  چه شرطش دانید   می

   .بگذاري من اختیار در را خواهرت



٢١  فرجام غم انگیز سارا به روایت برادرش

 و رفاقـت  همـه  ایـن  حیـف  !اسـت  حرفـی  چـه  این :گفتم عصبانیت با

   باختم؟ شما پاي که دوستی

  چند؟ ییکیلو رفاقت :گفت حتوقا کمال با

 بـا  دارد اشـکالی  چه :گفتند من به رو ،بودند او با که نیز شیاطینی بقیه

 حـل  همیـشه  بـراي  شـما  مـشکل  ،بپذیرد او اگر .بگذار میان در خواهرت

   .ندارید پول به نیازي مواد پیداکردن براي دیگر .شد خواهد

 وضـع  و حال واهرمخ .برگشتم خانه به و نرفتم بار زیر من ،حال هر به

 مـن  از التمـاس  و زاري بـا  .بود کرده پیدا مبرم نیاز مواد به .نداشت خوبی

   .کنم پیدا توانم   نمی و است نمانده راهی هیچ گفتم .خواست مواد

   .بگیر قرض دوستانت از :گفت

 میـان  در او بـا  را شـیطانم  دوسـت  آن پیـشنهاد  تـا  کـرد  مجبـورم  نهایتاً

   .بگذارم

   .برویم او نزد زودتر هرچه گفت و پذیرفت فوراً خواهرم

   .رسیدیم دوستم خالی ي هخان به اینکه تا افتادیم راه به خواهرم و من

   .دادم تحویلش را خواهرم

 مـدم آ سـاعت  ازیـک  بعـد  من .بیا دیگر ساعت یک برو :گفت من به

 بلکـه  ،نبـود  مهـم  مـن  بـراي  این .دیدم او بستر روي برهنه نیمه را خواهرم

   .کردم می شماري   لحظه ینئهرو دود به رسیدن براي

 پـاي  شـب  از پاسـی  تـا  ظهر از نفري سه ما و گردید پهن بساط آنگاه

   .کشیدیم حسابی و نشستیم منقل

 نـابود  را آدمـی  وجدان و ایمان و غیرت چگونه که مواد این بر نفرین



٢٢ کلید اسرار

   .کند می

 هخانـ  بـه  خـواهرم  و مـن  و رسـید  پایـان  بـه  مجلـس  ایـن  حـال،  هـر  به

 صـد  ولـی  باشـد،  بـار  آخـرین  و اولـین  ایـن  گفـتم  خـواهرم  بـه  .برگشتیم

 بـیش  هـاي  قطـر  کـه  حیـا  و بـود  شـده  دیـر  ها   حرف این براي که افسوس

   .بود چکیده ،نیست

 و گذاشـت  می قرار پنهانی صورت به صفت شیطان مرد آن با خواهرم

 بـا  تنهـایی  بـه  و کرد پیدا زیادي دوستان و شد تر   اي   حرفه من از رفته رفته

 دوسـتان  از تـن  چنـد  اتفـاق  به روزي که جایی تا .داشت شد و آمد ها   آن

 بـه  چـشمم  ناگهـان  آنجـا  در رفتـیم  دوسـتانمان  از یکی دیدن براي ناباب

   .دبو مرد آن درآغوش افتادکه خواهرم

   کنی؟ می غلطی چه اینجا ساره :کشیدم فریاد

   !ندارد ربطی تو به داد پاسخ

 مـواد  مـشغول  مـن  .دادنـد  مـواد  من به و کردند مداخله عسری دوستانم

   .شدند مشغول خواهرم با ها   ساعت ها   آن و شدم

 حیوانـات  بـه  واقـع  در ،بـودم  شـده  تبـدیل  حیـوان  یک به :بگویم اگر

 شـرف  مـال،  عقل، .بودم شده حیوان از تر   پست خیلی من .ام   کرده اهانت

 بـه  خـواهرم  و مـن  بـار    نکبـت  یزنـدگ  .بـودم  داده دست از را چیز همه و

 او و زد زنگ پدرم تلفن به پلیس که روزي تا رفت می پیش منوال همین

 شـد  مطلـع  و رسـاند  آنجا به را خودش فوراً پدرم .خواند فرا پاسگاه به را

 تـصادف  اثـر  در مـستی  حالـت  در و بیگانه مرد یک کنار در خواهرم که

  !است شده کشته



٢٣  فرجام غم انگیز سارا به روایت برادرش

 سـنگ  کـه  است جانکاهی مصیبت چه این !خدایا واي :گفتم خود با

 !داشـت  انگیـزي    غـم  پایـان  چـه  سـارا  زنـدگی  !آورد می در گریه به نیز را

 بکشد اینجا به کارت عاقبت کردي   نمی فکر اصالً تو !عزیزم خواهر سارا

   .ریختند نقشه تو براي دیگران .شود چنین نخواستی اصالً تو

 و منؤمـ  ي هسـار  !شـد  لـوده آ و ناپـاك  نـازنین  و پاك ي هسار !خدایا

  !شد زناکار و فاسد نجیب،

  داشتم؟ روا خواهرم حق در که بود ستمی چه این !خدایا

ــا را او ــتان ب ــودم دس ــه خ ــداختم دوزخ آتــش ب ــراي و ان ــشه ب  از همی

  ساختم؟ دور خدا هاي رحمت

 مـن  خواست می او .است مظلوم و گناه   بی ساره که دانی می تو !خدایا

 را وآخـرتش  دنیـا  زنـدگی  بدانـد  او اینکـه  بـدون  من یول دهد، نجات را

   .نمودم تباه

   .کن مجازات را من و ببخش را او !خدایا

 و نیـاورد  دوام روز چنـد  از بـیش  و گردید پدرم سکته باعث خبر این

 خـود  گویایی وشوهرش دختر سوگ در نیز مادرم .فروبست دنیا از چشم

   .شدند وارهوآ سرپرست بی نیز برادرانم .داد ازدست را

 اعتیـاد  تـرك  بـراي  مـدتی  و کـردم  معرفـی  بیمارسـتان  به را خود من

 را مـا  مـسکونی  منـزل  مـادرم  .برگـشتم  خانـه  به ترك از بعد .شدم بستري

   .هستیم نشین   اجاره کوچک منزل یک در اکنون و بود فروخته

 مـادر،  پدر، :گرفت ما از را چیز همه که لعنتی مواد این بر خدا نفرین

   .را حیثیت و آبرو ،همه از تر   مهم و مال ر،خواه



٢٤ کلید اسرار

 حتـی  و خـانواده  اعـضاي  کـه  است این دهد می آزارم زیاد که چیزي

 همــه ایـن  باعـث  را او و گوینــد مـی  ناسـزا  مرحـومم  خــواهر بـه  هـا    فامیـل 

 از تقـصیرها  همـه  و بـود  گنـاه    بـی  کامالً   او که حالی در .دانند می بدبختی

 ،شـوم  سنگـسار  اگـر  کـه  کـردم  کاري ام   انوادهخ و خواهر با من .بود من

   .است کم بازهم

 دوسـتان  بـا  دوسـتی  عاقبـت  و مخـدر  مـواد  عاقبـت  است این !عزیزان

   .وشیطان نفس از پیروي عاقبت است این و ناباب

 هـایی    خانـه  چـه  ... است فساد و شر هرچه ي هریش ... مخدر مواد آري

 دام بـه  کـه  را گنـاهی  بـی  و پاك يها انسان چه    !است نکرده ویران که را

   ... !است نکرده آلوده و نینداخته

   ...است نپاشیده هم از را هایی خانواده چه و

 مــسخره بــاد بـه  و ندانیــد حقیـر  را کــسی کــنم مـی  خــواهش !انعزیـز 

ــد ــد درس مــن سرگذشــت از و نگیری  و خــود بــراي خــدا از و بگیری

   .بخواهید نجات خود ي هخانواد

   .بکنید آمرزش و مغفرت دعاي واهرمخ براي همچنین

  )آمین( .کن رحم او بر و بیامرز را سارا خواهرم !خدایا



 رو مـن  بـه  شـدیدي  گرسـنگی  ،بـودم  مکرمـه  ي همک در که روز یک

   .نیافتم خوردن براي را چیزي ،گشتم غذا دنبال به هرچه و آورد

 بـسته  ابریـشمی  نخـی  بـا  که را ابریشم از هاي کیس ناگهان اثنا این در

   .کردم پیدا ،بود شده

 کـردم  بـاز  را آن سـر  که زمانی ،بردم خانه به خود با و مبرداشت را آن

 ندیـده  را آن ماننـد  حـال  بـه  تا که افتاد مروارید از بندي گردن به چشمانم

  .بودم

  .رفتم بیرون خانه از غذا یافتن براي و بستم اول حالت به را آن سر

 کــس هــر :گفــت مــی فریــاد بــا کــه دیــدم را پیرمــردي حــال ایــن در

 مژدگـانی  او بـه  طـال  دینـار  500 ،بیابـد  نـشان  و نـام  ایـن  بـا  را هـاي  کیس

  .داد خواهم

 و گیـرم  مـی  را هـا    دینار .هستم محتاجی انسان اکنون من :گفتم خود با

  .دهم می او به را کیسه

 و کیـسه  هـاي  نـشانی  و بردم خانه به خود با را او و زدم صدا را پیرمرد

  .پرسیدم او از را ها   آن تعداد و مروارید

 و آوردم بیـرون  را آن اسـت،  درست او هاي نشانی شدم مطمئن وقتی

  .دادم تحویل او به

 بـود  کـرده  تعیـین  مژدگـانی  عنـوان  بـه  کـه  را دیناري 500 هم پیرمرد

   .بدهد من به تا آورد بیرون

 خـودت  بـراي  را هـا    پـول  ،خـواهم    نمـی  پاداشـی  تو از من :گفتم او به



٢٦ کلید اسرار

   .بردار

 اصـرار  بـسیار  .بگیـري  مـن  از را هـا    دینار این باید حتماً :تگف پیرمرد

 کـه  خـدایی  به قسم :گفتم او به بودم محتاج بسیار که حالی در من و کرد

 خـواهم    نمـی  پاداشی او جز کسی از من ،نیست او جز حقی بر معبود هیچ

   .نکردم قبول را ها   دینار و

   .گشت باز کشورش به حج ایام از بعد و کرد ها   ر را من مه او 

   .شدم کشتی سوار و آمدم بیرون مکه از من اما

 و شـدند  غـرق  مـردم  .شکـست  کـشتی  و شـد  طوفـانی  هوا راه بین در

   .گشت نابود شاناموال

ــبحانه اهللا ــالی و س ــن تع ــظ را م ــرد حف ــن و ک ــه م ــراه ب ــه هم  ي تک

 و بـودم  حرکـت  در چـپ  و راست به دریا میان در کشتی از هاي شکست

  .رفت خواهم کجا به که دانستم   نمی

 هـاي  جزیـر  به را من امواج اینکه تا بودم سرگردان دریا میان در مدتی

 و خوانـدن  کـه  بودنـد  سوادي  بی هاي انسان آن ساکنان ي همه که کشاند

  .دانستند   نمی نوشتن

 قـرآن  قرائـت  بـه  شـروع  آنجـا  در و رفتم مسجد به من :گوید می شیخ

  .نمودم

 در کـس  هـیچ  و شـدند  جمـع  مـن  دور دیدنـد  را مـن  تـا  مـسجد  اهل

  .بیاموز قرآن من به :گفت می اینکه مگر ؛نبود جزیره

 نـصیبم  زیـادي  خیـر  طریـق  ایـن  از و آمـوختم  قـرآن  هـا    آن به هم من

  .گشت

 برداشـتم  را آن کـردم،  پیـدا  را اي ه پـار  پاره مصحف مسجد در سپس



٢٧  گردنبند

 تـو  آیـا  کـه  گفتنـد  ،دیدنـد  حـال  این در را من ها   آن که زمانی نمبخوا تا

  بلدي؟ نوشتن

 بله :گفتم

  .بده یاد را نوشتن ما به :گفتند

  .ندارد اشکالی :گفتم من

 آمـوزش  را نوشـتن  هـا    آن بـه  مـن  و آوردند را خود فرزندان نیز ها   آن

  .شد نصیبم فراوانی خیر نیز راه این از و دادم

 بـا  کـه  داشـتند  دوسـت  و بودنـد  شده مند عالقه من به که هجزیر مردم

 بـه  نیز ثروت مقداري که است یتیمی دختر ما بین در :گفتند بمانم، ها   آن

 ایـن  در مـا  بـا  تـا  دربیاوریم تو عقد به را او خواهیم می و دارد خود همراه

  .بمانی جزیره

 کردنـد  راراصـ  ي قـدر  به ها   آن ولی ،نکردم قبول ابتدا در :گفت شیخ

  .نیافتم پیشنهاد این قبول جز راهی هیچ که

 را او تـا  آوردنـد  من نزد و ندکرد آماده را دختر خویشاوندانش سپس

 جلـب  خـود  بـه  را تـوجهم  بنـدش  گـردن  کـردم  نگاه او به که همین .ببینم

  .کرد

 دختـر  گـردن  به بودم دیده مکه در که بندي گردن همان شبیه درست

 !بود

  .شد دوخته بند گردن به چشمم و مکرد تعجب بسیار

 او بـه  چرا !شکستی را یتیم دختر قلب شیخ :گفتند دختر خویشاوندان

  .است بند گردن به فقط توجهت و کنی   نمی نگاه

   .دارد داستانی بند گردن این :گفتم



٢٨ کلید اسرار

  چیست؟ داستانش :گفتند

 بلنــد صـداي  بـا  و کـشیدند  فریـاد  .کـردم  تعریـف  برایـشان  را داسـتان 

 پـر  را جزیـره  کـل  صدایـشان  کـه  جـایی  تـا  گفتند حبیتس و تکبیر ،تهلیل

  .کرد

 ؟است شده چه را شما اهللا سبحان :گفتم

 تـو  از را بنـد  گـردن  و دیـدي  مکه در را او تو که پیرمردي آن :گفتند

 پیوســته ،برگــشت حـج  از کــه زمـانی  از و بــود دختــر ایـن  پــدر ،گرفـت 

 ام   ندیـده  شخص آن مثل را مسلمانی زمین روي در قسم خدا به :گفت می

  .برگرداند من به مکه در را بند گردن که

 و دربیـاورم  ازدواجـش  بـه  را دختـرم  تـا  بیـاور  من پیش را او خداوندا

  .نمود اجابت را دعایش خداوند و کرد فوت پیرمرد

 او از خداونـد  و بـود  زنان بهترین از .گذراندم او با را مدتی :گوید می

   .داشت نیارزا من به فرزند دو

 و مـن  بـراي  را بنـد  گـردن  آن و کنـد  رحمـتش  خدا .کرد فوت سپس

  .گذاشت ارث به فرزندانم

 و کردنـد  فـوت  دیگـري  از پـس  یکی فرزندانم سپس :گوید می شیخ

  .فروختم دینار صد و هزار را آن من و رسید من به بند گردن

 خـدا  .اسـت  بنـد  گـردن  همـان  پـول  بقایـاي  این :گفت می ها   بعد شیخ

  .کند رحمت را همگی

 عـوض  او بـه  خداونـد  ،کنـد  تـرك  را چیـزي  خـدا  خاطر به کس هر

   .دهد می



 بـا  کـه  دیـدم  را جـوانی  ،شـدم  حلـب  شهر مساجد از یکی وارد وقتی

 خـود  بـا  .شـناختم  مـی  را او قـبالً  ،خوانـد  مـی  نمـاز  تمام خضوع و خشوع

 بـد  کـه  کـسی  ،جوانـان  فاسـدترین  کـه  اسـت  شده چه !اهللا سبحان :گفتم

 کـردن  اذیـت  علـت  به و ،بود فساد انواع و فحشا مشغول و کرد می مستی

 آمـده  مـسجد  بـه  اکنـون  ،بودنـد  رانـده  بیرون خانه از را او مادرش و پدر

 !خواند؟ می نماز ایمان و خلوص با و است

   هستید؟ فالنی شما :گفتم و شدم نزدیک او به

  .بلی :گفت

 ببینم بگو .اي شده رهنمون راست راه به که شکرگزارم را خدا :گفتم

  فرمود؟ هدایت را تو چگونه خداوند

 و تئـاتر  محـل  در کـه  دینـی  عالم یک ي وسیله به را ما خداوند :گفت

   .نمود هدایت ،کرد سخنرانی و وعظ ما براي رقص

   !رقاصی؟ محل در هدایت و سخنرانی و وعظ :گفتم تعجب با

  !رقاصی محل در ،بلی :گفت

ـ  شـیخ  یـک  کـه  بود کوچکی مسجد ما محل در :داد هادام امـام  سنم 

 :پرسـد  مـی  و کنـد  می نمازگزاران به رو شیخ این روزي .بود آن جماعت

 را آن راه اصـالً  و آینـد    نمـی  مـسجد  به جوان قشر چرا هستند؟ کجا مردم

   !شناسند؟   نمی

 و ســرگرمی هـاي  محـل  بــه آنـان  :گوینـد  مــی جـواب  در نمـازگزاران 



٣٠ کلید اسرار

  .روند می رقاصی

ــی شــیخ ــد م ــرگرمی محــل :گوی ــی رقاصــی و س ــی !چــه؟ یعن  از یک

 کـه  اسـت  بزرگـی  سـالن  رقاصـی  محـل  کـه  دهد می توضیح نمازگزاران

 کـامالً  یـا  عریـان  نیمـه  جـوان  هـاي  دختـر  و دارد چوب از بزرگی صحن

 و نــشینند مــی صــحن روي   روبــه هــم مــردم و رقــصند مــی آنجــا در لخــت

   .ندکن می تماشا را ها   رقاصه

   هستند؟ مسلمان نشینند می تماشا به که کسانی آیا :پرسد می شیخ 

  .بلی :گویند   می

 بـا  کـه  کنـد  مـی  تشویق را مردم گویان » باهللا اال ةقو ال و حول ال « شیخ

   .کنند ارشاد ،هستند آنجا که را آنهایی و بروند رقص سالن به او

 را آنـان  رقـص  حلم در خواهی می !شیخ اي  :کنند می اعتراض مردم 

   !کنی؟ سخنرانی برایشان و دهی؟ اندرز و وعظ

   .بلی :گوید می

 يیـادآور  و سـازند  منـصرف  شا   تـصمیم  از را او کنند می سعی هرچه

 شـیخ  شـود،  رو   روبـه  نـاراحتی  و اسـتهزا  و توهین با است ممکن که ندکن

 و علیـه  اهللا صـلی  ،مـصطفی  محمـد  از مـا  مگـر  :گوید می و کند   نمی قبول

 و اسـتهزاء  و تـوهین  همـه  آن بـا  دیـن  بـراي  کـه  یمتـر    محترم و بهتر ،سلم

 !شد؟ رو   روبه ناراحتی

 رقـص  محل خواهد می نمازگزاران از یکی از بزرگوار شیخ سرانجام

 آنـان  از سـالن  صاحب ،رسند می رقص سالن به وقتی .بدهد نشان او به را

 !خواهند می چه پرسد می



٣١  توبه در کاباره

 هــستند رقـص  ســالن در کـه  را کــسانی خـواهم  مــی :گویـد  مــی شـیخ 

  .کنم نصیحت

 و شـود  مـی  خیره آنان به تمسخر حالت با و کند می تعجب سالن مدیر

 شـود    نمی بردار دست خدا مرد این ولی ،شوند سالن داخل دهد   نمی اجازه

 آن صــاحب بــه را ســالن روز یــک درآمــد معــادل تمنــا و خــواهش بــا و

  .کند می راضی را او و دهد می

 نمـایش  و رقـص  شدن تمام از بعد ،بعد روز دهد می اجازه سالن دیرم

   .کند موعظه و بیاید

 بـه  هـا    دختر از یکی .رفتم رقص سالن به روز آن من :گفت جوان آن

 ،شـد  تمـام  شا   رقـص  وقتـی  ،کـرد  رقـصیدن  به شروع و آمد صحنه روي

   .کشیدند را پرده

 شـد،  کـشیده  کنـار  حنهصـ  روي از هـا    پرده مجدداً لحظه چند از پس 

 صـحن  بـر  و نشـسته  صـندلی  بـر  شخـصیتی  بـا  و موقر پیرمرد دیدیم ناگاه

ــد ظــاهر نمــایش ــسم اول .گردی ــر ســالم و تصــلوا و الحمــدهللا و اهللا ب  ب

 نـصیحت  و وعـظ  بـه  شـروع  سـپس  و خوانـد  ،سلم و علیه اهللا صلی،پیامبر

   .بودند زده بهت و متحیر مردم .کرد مردم

 وقتـی  امـا  ،اسـت  کـاهی فُ نمـایش  یـک  هـم  آن که دکردن خیال ابتدا   

 نـصیحت  را آنـان  که هستند رو   روبه دینی عالم یک با حقیقتاً که فهمیدند

 اسـتهزا  و تـوهین  بـه  شـروع  ،دارد می حذر بر ناپسند هاي کار از و کند می

 بـه  و کـرد    نمـی  توجـه  اصـالً  او ولـی  خندیدنـد،  می بلند صداي با .کردند

 سـالن  در حاضران از یکی اینکه تا داد می ادامه خود ي موعظه و نصیحت



٣٢ کلید اسرار

 لحظـه  چنـد  :گفت و کرد دعوت سکوت و آرامش به را مردم و شد بلند

  .گوید می چه ببینیم ،باشید ساکت

 غیـر  کـه  جـایی  تا شد حکمفرما سالن بر سکوت و گرفتند آرام مردم

 هـا    نآ قبالً ما که گفت چیزهایی .آمد   نمی دیگري صداي شیخ صداي از

 و نمـود  بیـان  را پیـامبر  حـدیث  چنـد  و قرآن از آیه چند .بودیم نشنیده را

 عـالی  هاي مقام به توبه از بعد و ندبود انحراف در قبالً که را نفر چند توبه

 را زیـادي  هـاي  روز شـما  مـردم  اي  :گفـت  و کرد نقل ،بودند رسیده تقوا

 آلـوده  گنـاه  و دفـسا  بـه  را خـود  دامـن  که حالی در .اید گذاشته سر پشت

  ؟دانید می آیا .اید کرده

 ولـی  اسـت،  نمانـده  بـاقی  شـما  بـا  شـما  گناهان لذت که دانید می آیا 

 و عمـل  ي نامه در بدبختی و ننگ ي نقطه و سیاه خال چون ها   آن یکایک

 محاکمـه  الهـی  عدالت پیشگاه در قیامت روز در و است باقی شما پیشانی

   .رود می بین از چیز همه خدا جز که رسد می فرا يروز بدانید !شوید؟ می

ــردم اي  ــا !م ــی آی ــد م ــن دانی ــال ای ــار و اعم ــما ،رفت ــه را ش ــدبختی ب  ب

 مقاومـت  تاب و قدرت دنیا آتش برابر در که دانید می خوب !کشاند؟ می

 دوزخ آتـش  از تـر    حرارت کم برابر هفتاد دنیا آتش که حالی در .ندارید

 .کنیـد  تحمـل  را آن و بمانید دوزخ آتش در توانید می چگونه پس .است

 زودتـر  هرچـه  .است باز کنندگان توبه روي به خداوند رحمت ي هدرواز

 از را خـود  اسـت  بـاقی  فرصـتی  تـا  بازگردیـد  خـدا  سـوي  به و کنید توبه

  .دهید نجات جهنم عذاب

 بـا  نیـز  ناحاضـر  تمام و شد خارج سالن از شیخ .افتادند گریه به مردم



٣٣  توبه در کاباره

 خـدا  سـوي  بـه  و کردنـد  توبـه  شـیخ  آن حضور در مهه و رفتند بیرون او

 پـشیمان  خـود  گذشـته  از و کـرد  توبـه  نیـز  سالن صاحب حتی .بازگشتند

  .گردید





 گرچـه  .رسـاندم  پایـان  بـه  را پزشکی ي دانشکده در تحصیل بالـأخره

 و کـرد  کمـک  مـن  به خداوند اما ،نبودم جدي تحصیل در و منظم خیلی

  .شوم موفق انپای در توانستم

 کـار  بـه  مشغول ،ام   زندگی محل به نزدیک هاي بیمارستان از یکی در

   .رفت می پیش خوب بسیار ،کار .شدم

 در ،دهـم  تشکیل آبرومندي زندگی و کنم ازدواج خواستم می چون 

 دانـشگاهی  ي مرحلـه  بـرخالف  شـد  باعث همین و بودم جدي خودم کار

   .کنم پیشرفت کردم می کار که تانیبیمارس در کم کم و باشم موفق بسیار

 بودنـد  کـار  مـشغول  بیمارسـتان  آن در نیز دیگري پزشکان من همراه 

 اهـل  کـه  همکـارانم  از یکـی  اینکـه  تـا  .بودند مختلف کشور چهار از که

   .تگرف کشورش به بازگشت به تصمیم ،بود انگلستان

 خـداحافظی  جـشن  همکـار  ایـن  براي گرفتیم تصمیم دیگر دوستان با

   .شود برگزار روستا در ما ي مزرعه در مراسم این شد قرار .گیریمب

 در چیـزي  چـه  او بـراي  خـداحافظی  ي هدیـه  عنـوان  به که بودم مانده

 ي عالقـه  جـات  عتیقـه  بـه  دانـستم  مـی  چـون  ،زیـاد  فکـر  از بعد .بگیرم نظر

ــصمیم ،دارد زیــادي ــان از گــرفتم ت ــه می ــدیمی جــات عتیق ــا و ق  ارزش  ب

   .کنم تقدیم او به هدیه عنوان به ار چیزي خانوادگی

 او بـه  اسـالم  ي دربـاره  کتـابی  نیست بهتر :گفت من به عمویم پسر اما 

   بدهی؟ هدیه



٣٦ کلید اسرار

 کـرده  اراده را دیگـري  امـر  خداوند اما .نکردم توجه او نظر به چندان

 رفتـه  کتابفروشـی  بـه  کتـاب  و مجلـه  خریـد  براي که روز آن فرداي .بود

 بـه  اسـالم  ي دربـاره  انگلیـسی  زبـان  بـه  ابیکتـ  تـصادفی  صورت به ،بودم

   .خورد چشمم

 قیمـت  کتـاب  آن چـون  و افتـادم  عمـویم  پـسر  حـرف  یـاد  به ناگهان 

   .خریدم را آن ،نداشت زیادي

 گرفتـه  نظـر  در که کادویی داخل را کتاب آن خداحافظی جشن روز

 دوسـتم  بـه  و !دارم نگـه  مخفـی  را آن خواسـتم  مـی  گویی .پیچیدم ،بودم

  .دادم

 صــاحب و کــردم ازدواج مــن .گذشــت روز آن از هــا   مــاه و هــا   هفتــه

 بـه  چـون  .رسید دستم به انگلستان از اي هم نا روز یک اینکه تا شدم فرزند

   .خواندم را آن سختی به ،بود انگلیسی زبان

 بـه  دوسـتی  طـرف  از فهمیدم فقط .نفهیدم نامه از زیادي چیز اول بار 

   . است Daifullah نام

  .نیامد ذهنم به اسم این با کسی اما ،آوردم فشار مغزم به بسیار

 اهللا ضـیف  خـودم  نـام ( باشد؟ است ممکن کسی چه یعنی ؟اهللا ضیف

   .خواندم کلمه به کلمه و دقت با بار این و دوباره را نامه ).بود

  :بود این نامه متن 

 اهللا ضیف برادرم

 برکاته و اهللا رحمۀ و علیکم السالم

 و اسـالم  سـوي  بـه  را مـن  راه تـو  ي واسـطه  بـه  خداونـد  !عزیـزم  برادر



  هدیه ي با ارزش

 .کـرد  نخـواهم  فرامـوش  را تـو  محبـت  و دوستی گاه هیچ .گشود هدایت

   .کنم می دعا برایت همیشه

 یـاد  از دادي هدیـه  مـن  بـه  خـداحافظی  هنگـام  که را کتابی گاه هیچ 

   .برد نخواهم

 و بـدانم  ماسال ي درباره بیشتر شدم عالقمند ،کردم مطالعه را آن وقتی

 آن از ،بـود  کتـاب  جلـد  روي بـر  کـه  ناشـر  تلفـن  و آدرس از اسـتفاده  با

 و کنـد  ارسـال  مـن  رایمبـ  هـم  دیگـري  هـاي  کتاب کردم تقاضا انتشارات

 الحمـدهللا  و کردنـد  ارسـال  بـرایم  را مـن  نیـاز  مـورد  هـاي  کتاب هم ها   آن

 در و شـدم  مـسلمان  مـدتی  از پـس  و تابانـد  قلـبم  به را اسالم نور خداوند

 بـه  تـو  نـام  ماننـد  را خـود  نام و گرویدم اسالم به رسماً اسالمی مرکز یک

   .دادم تغییر )خداوند مهمان( اهللا ضیف

 همچنــین .بــودي اســالم بــه مــن هــدایت ي وســیله واقــع در تــو چــون

   .فرستاد خواهم برایت را شدنم مسلمان گواهی از اي نسخه

 خـواهم  مکـه  بـه  حـج  ي فریـضه  آوردن جـاي  به براي زودي همین به

  .آمد

  اهللا ضیف :مسلمانت برادر

   .خواندم را آن دوباره ،داد تکان شدت به را من نامه آن

  .غمگین هم ؛بودم خوشحال هم

 او ،بکـنم  چنـدانی  تـالش  اینکه بدون خداوند اینکه از بودم خوشحال

 پرسـیدم  خـودم  از .بـودم  غمگین خیلی وجود این با .بود کرده هدایت را

 هـا    آن چـرا  بودم؟ غافل خود مسلمان غیر همکاران از مدت ههم این چرا



٣٨ کلید اسرار

  نکردم؟ دعوت اسالم به را

  نکردم؟ آشنا دین این با قبالً را ها   آن چرا 

 شـوخی  هـم  بـا  خیلـی  زدیـم،  مـی  حـرف  هـم  بـا  خیلـی  .است درست

 خداونـد  .بودم نزده حرفی ها   آن با اسالم ي درباره گاه هیچ اما کردیم، می

 هـدایت  نفـس  ي محاسـبه  بـه  را من و کرد هدایت اسالم به را » اهللا ضیف «

   .نمود

 اگـر  حتـی  ؛نگیرم کم دست را خیر و نیک کار گاه هیچ فهماند من به

 اطرافیـان  بـه  مـسلمان  هر اگر :گفتم خود با .باشد قیمت ارزان کتاب یک

  !؟شد می چه ،داد می هدیه سودمند کتاب یک فقط خود



 و عریــان نیمــه هــاي ســینه و آراســته هیکــل بــا جــوان یزنــ روز یــک

 و شـده  وتـ ا صـورت  و سر با و کوتاه بسیار ژوب مینی و بریده هاي آستین

 جـوي  و جست در و ستادیا ي مغازه جلوي در صورت و لب غلیظ آرایش

   .شد خود نظر مورد لباس

 کنـارش  در یعنـی  ؛شـد  سـبز  او کنـار  در ي ساله 76 تقریباً مرد ناگهان

 !بـه  بـه  :گفـت  آز و طمـع  با و نمود جوان زن از تعریف به شروع و ایستاد

 عجـب  !به به .يسفید هاي ران و زیبا بدن عجب و برآمده هاي سینه عجب

   .دار تاب هاي مو و گونه ماه هیکل و صورت

 بالفاصـله  مـرد  امـا  ,تـشکر  داریـد  لطـف  :گفـت  جواب در جوان زن 

 برایـت  داري دوسـت  هرچه و بخرم برایت که خواهی می چه بگو :گفت

   خوري؟ می قهوه فنجان یک من با !خدا به را تو .دهم انجام

   .باخت رنگ مرد پیر قبال در و شد گیج جوان زن

 رفـع  براي و بود شده پیرمرد و جوان خانم بگومگوي متوجه دار   مغازه

 درکـ     دعـوت  دو هـر  از ،جـوان  دختـر  و پیرمرد جنجال و شهوانی مشکل

   .ندوبر تشریف مغازه داخل

 کنـد  مـی  راهنمایی و دعوت زنانه لباس سوي به را زن مغازه صاحب 

 در کـه  بـود  مـرد  پیـر  متوجـه  ولـی  مردانه، لباس سوي به هم را مرد پیر و

 بـه  را اش   جـوانی  دوران بـوي  کـه  اش   شـده     تحریـک  هـوس  و يهو قبال

   .کند می چه ,رساند می مشامش



٤٠ کلید اسرار

 ولـی  نشـست  فـرو  حال، هر به ،بود هرچه مرد پیر ظاهري هاي هخواست

 دار   مغـازه  ینکـه ا از ولـی  ،داشـت    برنمـی  جوان دختر ي برهنه بدن از چشم

 و بـردارد  دسـت  قـضیه  از اینکه جز نداشت اي چاره  راه ،بود شده مزاحم

   .رفت و کرد ترك را مغازه ناامیدي با بالـأخره

 ،پلیـد  پست، همه ها   مرد که ي جمله گفتن اب جوان زن مرد یرپ رفتن با

 عجـب  :گفـت  و گرفـت  خـود  هب جانب به حق ي چهره ،هستند ناببدز و

 بـر  مـا  از دسـت  نیـز  گـور  سـوي  به رفتن و لرزان بدن با حتی !اي بدبختی

   .دارند   نمی

 بـه  رو و آمـد  نـاگوار  ه،سـال  47 دار مغـازه  بـراي  جوان زن تلخ سخنان

 ایـن  با .کن نگاه آینه در را خودت بار یک بیا !نمخا :گفت و نمود ایشان

 آیـا  ،گـالب  و عطـر  بوي و کاري وتا همه این با و داري که لمد و وضع

 ایـن  بـا  نیـز  االغ بلکه ،مرد پیر تنها نه بیفتد؟ راه دنبالت ندارد حق مرد پیر

   .افتاد خواهد طمع به ،يا کرده درست خودت براي که حالی و وضع

 جامعـه  وارد خـویش  بـار  فالکـت  وضـع  بـا  زاديآ عنـوان  تحت شما

 ـأملـ  در شـدن  عریـان  و آزادي بـا  شما نازي؟ می ما بر هم هنوز و اي شده

 و ي داده بـاد  بر و اي ساخته آلوده را زن وقار و ،عزّت آبرو، خاص و عام

 خـرج  بـه  نـاز  ما براي بازهم ولی ،يا   گذاشته دیگران وققح بر پا آشکارا

   دهی؟ می

 آزادي ي سـایه  در که حالی در دانی؟ می پلید و پست را انمرد ي همه

 را خـویش  شـرف  و عـزّت  شـدن  برهنـه  بـا  که نیست کسی شما از پلیدتر

 ي بازیچـه  جز شما از که کرده استکبار پلید سران هاي هوس و هوا قربانی



41  دار و پیرمرد هوسران   جوان و مغازه

   .اند   نساخته بیش

 از پلیـدي  ایـن  حقیقـت  در ،ندهست شما دنبال پست و پلید مردان اگر 

   .کشانید می دنبالتان به را ها   پلید که ستا شما

 بـا  روزي اگـر  انـد؟  سـاخته  چـه  تو از و ي؟ا ساخته چه خودت از بگو

 مقـصر  دانـی  مـی  هیچ ،يوش واقع حمله مورد بازار و کوچه در وضع این

 از درك و مطالعـه  بـدون  خـودت  را بـال  ایـن  چون بود؟ خواهی خودت

   .يا یدهآفر خویش براي ات زنانگی رسالت

 فـرداي  ،باشـد  چنـین  امـروزش  کـه  مـادري  آیـا  شـوي  مـی  مـادر  فردا

  شد؟ خواهد چه اش   جامعه در او فرزندان

 ریخـت  فـرو  اشکش قطرات مغازه صاحب سخنان شنیدن با جوان زن

 مـا  از هـم  باز ،شویم برهنه مقدار هر که حالی در دانیم می چه ما :گفت و

   .بگوید سخن زن رسالت از شما مانند که نیست کسی و کنند می تعریف

 تــرین کوچــک وابــستگان، نــه و ،نوالئمــس و والــدین نــه ان،معلمــ نــه

 تمـدن م ي جامعه ،گویند   نمی و اند   نگفته و ندارند زمینه این در را ها   حرف

 امـروز  و گرفتارم آن به زن یک عنوان به نوا بی من امروز که است همین

 سـنگین  بـرایم  ،بـزرگ  پـدر  ي ناحیـه  از هم آن و کشیدم که شماتتی این

   .شد تمام

 بـا  بـود  تماشاگر و موضوع شاهد که داشت وجود نیز دیگري مهمان 

 ،متمـدن  هاي کشور در که کرد اظهار و داد تکان سر مغازه صاحب یدیتأ

 فقـط  هـا    دار پول و ثروتمندان و دارد قرار صاخ يا   عده اختیار در سرمایه

 هـا    آن بـراي  مـردان  و زنـان  شـدن  قربانی .بس و ندا   خویش جیب فکر در



٤٢ کلید اسرار

   .نیست چیزي

 خـودم  آینـده  در که گفت و نمود حافظی خدا ناراحتی و غصه با زن

 اشـتباهاتم  بـا  را مـن  کـه  کـنم  مـی  تـشکر  شما از و کرد خواهم اصالح را

  .ساختی آشنا



 کـرد  می سفارش خود رگزارانکا و کارگران به زاهد و صالح مردي

  .ندهند فریب را ها   آن و بگویند مردم به فروش هنگام را کاال عیب

 او ي مغازه وارد کاال خرید قصد به که خریداري هر تذکر این از بعد

  .دنددا می اطالع او به را اجناس و کاال عیب ،شد می

 قـضا  از .شـد  مغـازه  وارد پیـراهن  خریـد  رايب یهودي شخصی روزي

ــی ــراد کــه کــرد انتخــاب را پیراهن ــود مغــازه در مــرد آن .داشــت ای  و نب

 ایـراد  کـه  ندید ضرورتی ،است یهودي خریدار که نیت این به شاگردش

  .کند گوشزد او به را پیراهن

 صـاحب  مدتی از بعد .رفت بیرون مغازه از و خرید را پیراهن مرد آن

 شـخص  آن زا درهـم  هـزار  سه شاگردش که شد متوجه و برگشت مغازه

 ابـالغ  مشتري به را پیراهن در موجود عیب و است کرده دریافت یهودي

   .است نکرده

 از و شـد  ناراحـت  بـسیار  ،شد مطلع جریان این از وقتی مغازه صاحب

   .شد روان او دنبال به و گرفت را مرد آن سراغ شاگردش

 امآر مـرد  آن اما .بود شده اي منطقه رهسپار اي قافله با یهودي مرد آن

   .شد روان قافله آن دنبال به و برداشت را دریافتی پول ،نگرفت

 تـو  !فالنـی  :گفـت  او به و کرد پیدا روز سه از بعد را مرد آن بالـأخره

 ایـرادي  آن در کـه  اي ه خریـد  مـن  ي مغازه از نشان و نام این با را پیراهنی

 و اسـت  کـرده  کوتاهی هم من شاگرد و اي ه نشد متوجه تو و دارد وجود



٤٤ کلید اسرار

  !بازگردان من به را پیراهن و بگیر را پولت .است نگفته تو به را آن

  است؟ کشانده اینجا به را تو چیزي چه :گفت یهودي مرد

 کـه  ،سـلم  و علیـه  اهللا صـلی  پیـامبر،  سـخن  و اسـالم  :گفت صالح مرد

   :فرماید می

َّغش ْنَم  1اَّنِم َسْيَلَف اَنَ

   .نیست ما از کند تقلب که کس هر

 ،ام   کـرده  پرداخـت  پیـراهن  آن بابـت  من که پولی :گفت يیهود مرد

 و بگیـر  واقعـی  پـول  آن جـاي  بـه  هـم  شما پس .است تقلبی و جعلی پول

ـ  نْاَ دهشْاَ « :که دهم می انجام ،داري انتظار تو آنچه از بیشتر ـ اِ الَ ـ اِ هلَ  و اهللا الَّ

  2»اهللا ولُسر ادمحم نَّاَ

  .شد مسلمان یهودي مرد نیکو اخالق این ي نتیجه در

                                                             



 جماعـت  امام که خواندم را آمیزي عبرت داستان ها   سایت از یکی در

 آمـده  پـیش  خـودش  بـراي  کـه  اي حادثـه  ي دربـاره  لندن مساجد از یکی

   .بود کرده نقل است

   :است گفته امام این

 محـل  از کمـی  کـه  شـدم  منتقـل  لنـدن  شـهر  داخل مساجد از یکی به

 .گـشتم  برمـی  خانـه  بـه  مـسجدم  از اتوبـوس  با روز هر .بود دور ام   زندگی

 نـه  ي حادثـه  روز یـک  .کردم می طی اتوبوس با را مسیر این اي هفته چند

   .داد رخ نم براي مهمی چندان

 را اش   بقیـه  هـم  او .دادم راننـده  بـه  را کرایه پول و شدم اتوبوس سوار

 یپنـ  20 راننـده  شـدم  متوجه ،نشستم ما   صندلی روي وقتی .داد پس من به

  .است داده پس بیشتر

 طـرف  یـک  از اما .بدهم پس راننده به را مبلغ این باید :گفتم خودم با

 چنـدان  ایـن  گفتم می خودم با و دانستم   نمی مهم چندان را مبلغ مقدار این

 !بدهم پس باشد الزم که نیست مبلغی

 تـصمیم  اینکـه  تـا  ردمکـ  مـی  دو بـه  یکـی  خـودم  با داشتم گونه همین

   .است حق ،حق بالـأخره چون .بدهم پس را پول آن ي بقیه گرفتم

 شـما  ببخـشید  :گفـتم  و دادم راننده به را اضافی مبلغ شدن پیاده هنگام

   .دادید اضافی شتباهیا را پنی 20 این

   :تگف و کرد تبسمی راننده



٤٦ کلید اسرار

 آمدیـد؟  منطقـه  این به تازه که نیستید جدیدي امام همان شما ببخشید

 هـم  را مبلـغ  ایـن  .کـنم  مـی  فکـر  اسالم ي درباره دارم که است مدتی من

 مـوقعیتی  چنـین  در مـسلمان  یـک  رفتـار  ببینم تا دادم اضافی شما به عمداً

 !!بود خواهد چگونه

 کـردم  حـس  ،شـدم  پیـاده  اتوبـوس  از وقتـی  :گوید می مسجد امام آن

   .ندارند را من داشتن نگه توانایی پاهایم

 اراده بـی  هـایم  اشـک  .دادم تکیـه  خیابان آن چراغ تیر ترین کنزدی به

 بـود  نزدیـک  !خـدایا  :گفـتم  و انـداختم  آسـمان  بـه  نگاهی ... بود سرازیر

  !بفروشم پنی 20 به را دینم

  .شد مسلمان مسجد امام حضور در اتوبوس راننده سرانجام



 

 .گرداننـد  مـی  بـاز  خـدا  سـوي  به را انسان که هایی قصه هستند زیبا چه

 انـسان  کـه  روزي :باشد نداشته اي ه فاید گریه و پشیمانی که روزي از قبل

 تمنـا  .فرسـتادم  مـی  نیـک  اعمال ابدیم زندگانی براي !کاش اي : گوید می

 چـه  ولـی  ،کنـد  تـالش  خـدا  عبـادت  بـراي  تا بازگردد دنیا به که کند می

 شـده  تمـام  او بـراي  دیگـر  دنیـا  ؟بدهد او به را فرصت این تواند می کسی

  !است

 بـه  را امـروز  کـار  قدر هچ و نافرمانی؟ قدر هچ اي؟ کرده گناه قدر هچ

   ... اي؟ انداخته فردا

 مـرد؟  نخـواهی  ،جـوانی  چـون  کـه  کردي گمان نداشتی؟ فرصت آیا

   فریفت؟ را تو دارایی زد؟ گول را تو جوانی داد؟ فریب را تو سالمتی

ــوش و ــردي فرام ــفر ... ؟ک ــوش را س ــرد فرام ــر ؟يک ــوش را قب  فرام

   ؟کردي

 دادي مـی  قـدر  چه داشتی را دنیا تمامی اگر دهم می قسم خدا به را تو

  کنی؟ پیدا نجات روز این در تا

 پـس  .کـم  توشـه  و اسـت  دراز سـفر  قسم خدا به !خواهرانم و برادران

 ،ظلمـانی  و تاریـک  مکـان  آن در اینکـه  از قبل بازگردیم ؛بازگردیم باید

 یـا  بهـشت،  از اي باغچـه  یـا  که آنجا .باشیم ناخوانده مهمان غریب، و تنها

   1.شد خواهد جهنم از گودالی

                                                             



٤٨ کلید اسرار

 ثروتمنـدي  ي خـانواده  در کـه  اسـت  جـوانی  داسـتان  این !من عزیزان

  .شد   نمی رد هایش خواسته از یک هیچ ،بود شده بزرگ

 بـه  کارهـایش  از سـرخوش  .بود مشغول اهللا معصیت به ترسی هیچ بی

 آنچـه  مگـر  ؛فهمیـد    نمـی  چیزي دنیا از ،روز و شب .کرد یم افتخار ها   آن

   .کند خشمگین را پروردگارش آن با که

 و قـرآن  قرائـت  و خـدا  طاعـت  جـز  کـه  بـود  جوانی وا    همسایگی در

  .تشناخ   نمی دیگري چیز خیر، به مردم دعوت

 چـرا  :گفـت  خودش با و شد آشنا گناهکار جوان با کار عبادت جوان

  نباشم؟ هدایش سبب من

 انجـام  خـود  کـه  کارهـایی  به را او چرا :گفت خود با گناهکار جوان

  نکنم؟ دعوت دهم می

ــر ــروع دو ه ــد ش ــ :کردن ــته منؤم ــا پیوس ــدا طاعــت از او ب ــخن خ  س

 هـا    روز از یکـی  در اینکـه  تا .ها   فیلم جدیدترین از نیز گناهکار .گفت می

   .بروند گردش به گذاشتند قرار دوست دو

 .نیامـد  پایین آسانسور ،کردند صبر چه هر ولی ،شدند ورآسانس منتظر

 ،بینـدازد  نگـاهی  تـا  کرد باز را آسانسور درِ .بیندازد نگاهی تا رفت منؤم

   .آمد فرود گردنش بر آسانسور ناگهان اما

 شـده  قطـع  دوسـتش  گـردن  کـه  دیـد  آمـد  خـود  به تا گناهکار جوان

 کـه  مـادري  و شفرزنـد  کـه  پدري مانند و گرفت آغوش در را او .است

                                                                                                                          



49  لبیک اهللا

 :زد مــی فریــاد و کــرد مــی گریــه باشــد، داده دســت از را اش   جگرگوشــه

 !بده جواب عزیزم ،برادرم

 دسـت  از آنچـه  بـراي  و کـرد  می گریه که حالی در ؛بازگشت خانه به

 بــه سـینما  از انـدوه،  بـه  شـادي  از حــالتش .خـورد  مـی  حـسرت  ،بـود  داده

 از یکـی  در .شـد  ضعـو  کـریم  قـرآن  خوانـدن  بـه  موسـیقی  از و ،مسجد

 هزینـه  بـا  را دوسـتانش  از بعضی و برود مرهع به که گرفت تصمیم ها   روز

   .ببرد خود با خودش

 بـه  :گفـت  مـی  و گریـست  مـی  بلنـد  صـداي  بـا  ،کعبه کنار در او آنجا

   ؟شوم می حاضر درگاهش در که روزي کنم چه ؟بگویم چه خدایم

 داده دسـت  از را فرزنـدش  روز همـان  در گویی .گریست می زار زار

   .بود

   :کنند می تعریف دوستانش

 ،کـردیم  مـی  شوخی ،خندیدیم می رفتیم، می راه مکه در روز همان ما

 سـخن  .بـود  اشـک  از مملـو  او چـشمان  کـه  حـالی  در ؛زدیم می حرف و

  .چشم اشک و استغفار و ذکر با مگر ؛گفت   نمی

 مـن  روز آن اگـر  !کنـد  رحمتـت  خـدا  مـن  دوسـت  :گفت می پیوسته

 تـو  بـه  را مـن  کـه  خـواهم  مـی  خـدا  از ؟کـردم  می چه اآلن ،بودم تو جاي

  .هستم دیدارت مشتاق !خدا به قسم .کند ملحق

   کسی؟ چه کردیم می الؤس او از

   .کرد راهنمایی راه این به را من که کسی :گفت   می

 را او و کـرد  سـقوط  جـوان  سـر  بر ساختمان باالي از سنگی ناگهان و



٥٠ کلید اسرار

 کنیـد  دعـا  بـرایم  :گفـت  ،زد مـی  لبخنـد  کـه  حالی در و انداخت زمین به

 ... بربـست  جهـان  ایـن  از چـشم  و کـردم  دعا دوستم براي که گونه همان

  !؟گیرد عبرت که هست کسی آیا



 !بزن را من لطفا !شیخ جناب

 شــیخ جنــاب :گفــت و آمــد نــزدم جــوانی ،ســخنرانی پایــان از پــس

   .کنم صحبت شما با خواهم می

   .میل کمال با :فتمگ

 توبـه  جز خدا به و ام   گرفته قرار شما هاي حرف تأثیر تحت من :گفت

   .ندارم دیگري تصمیم

 امیـدوار  او خیـر  بـه  و اهللا بخـشش  بـه  .اي گرفته درستی تصمیم :گفتم

   .باش

 نگـاهش  کـه  شـدم  متوجه توبه فضیلت ي درباره او با صحبتم حین در

   .کند می نگاه من به دوباره .ودش می متوجه زمین سوي به ناگهان

  ؟دنیزب را من دارد امکان !شیخ :گفت من به سپس

  !بله؟ :گفتم تعجب با

  ؟دبزنی را من دارد امکان :گفت

  گویی؟ می جدي :گفتم

   .مویگ می جدي .بله :گفت

 چرا؟ :گفتم

 کـنم  می سعی .هستم مست ،زنم می حرف شما با دارم که اآلن :گفت

   .نیست خودم کنترل تحت عقلم اام ،کنم جمع ار حواسم

 تـا  بـزن  سـرم  بـر  کـنم  مـی  خـواهش  .هـستم  خیـر  دنبـال  به من خدا به



٥٢ کلید اسرار

 !شود جمع حواسم

ــن کــردم تعجــب ــین ای ــاري اول ــود ب ــین در کــه ب ــوقعیتی چن ــرار م  ق

  .گرفتم می

   داري؟ سال چند :گفتم

  سال 18 :گفت

 از پـدرت  اگـر  !هستی؟ الکل گرفتار و داري سن سال 18 فقط :گفتم

  کرد؟ خواهی چه ،شود باخبر لهئمس ینا

   .نگفت چیزي و کند هدایت را پدرم ونداخد :گفت

   چرا؟ :گفتم

 !است داده یادم را خمر شرب پدرم چون :گفت

   است؟ راخو باشر پدرت :گفتم

 هـا  مـدت  هـم  مـن  .انـد  گونـه  همـین  نیز عموهایم و برادرم بله، :گفت

   .گرفتارم ستا

 ،اسـت  مـادرم  مـا  ي خـانواده  صـالح  انـسان  تنهـا  بگویم اگر :داد ادامه

 و کنـد  می زندگی پدرم با مادرم که است سال 30 حدود .کنی می تعجب

   .هستند گونه این خانواده ي همه و پدرم

 را مـا  کـه  آمـد  می پیش بارها و برد می دیگر هاي کشور به را ما پدرم 

 مـا  همراه که کرد می مجبور هم را مادرم و برد می ها   خانه رقاص به خود با

 :گفـت  می و انداخت می زیر را سرش فقط فساد محل آن در مادرم .بیاید

  .گشتیم برمی اینکه تا !اکبر اهللا !اهللا اال اله ال  !الحمدهللا  !اهللا سبحان

 مـن  ي توبـه  بـه  را مـادرم  چـشمان  خداونـد  شاید .کنم توبه خواهم می



53  !لطفا من را بزن

  .کند روشن

   اري؟د هم دیگري مشکل ،خوري مشروب جز :گفتم

   .برد نام را دیگري بزرگ گناهان هم او

   خوانی؟ می هم نماز :گفتم او به

 مدرسـه  در فقـط  .ام کـرده  ترك را نماز شود می سال چهار نه، :گفت

 !وضو بدون هم آن ،خوانم می نماز گاهی

 بـا  گناهـان  این دادن انجام نماز؟ بدون سال چهار !است عجیب :گفتم

   :گوید می روردگارپ .است طبیعی خیلی نماز ترك

َّإن َالصالة ِ َ َتنهى َّ ْ ْعن َ ِالفحشاء َ َ ْ َ ِواملنكر ْ َ ْ ُْ َ
1 

  .دارد می باز منکر و فحشا از نماز

 از دسـت  .کـن  شـروع  را خوانـدن  نماز ،هستی جدي اگر :گفتم او به

 واقعـاً  اگـر  .کـن  تـرك  را فـواحش  ي همـه  و ،بردار مشروب نیز نوشیدن

  .دید خواهم هرا تو هفته یک از بعد ،هستی جدي

   .آمد دیدنم به هفته یک از بعد

   کردي؟ کار چه گفتم

 یـک  حتـی  و ام   نکـرده  تـرك  را نمـاز  یـک  حتی !خدا به قسم :گفت

  .ام نکرده نزدیک دهانم به هم را مشروب جرعه

 جـاي  بـه  خداونـد  بـاش  مطمـئن  .کن عوض را دوستانت حتماً :گفتم

  .من پیش بیا باز بعد هفته یک .داد خواهد تو به خوبی دوستان ها   آن

                                                             



٥٤ کلید اسرار

 را قـدیمی  دوسـتان  !شـیخ  بـده  مـژده  :گفت دیدم را او که بعد ي دفعه

 اآلن .ام کـشیده  دسـت  نیـز  معنی   بی هاي ترانه به دادن گوش از .کردم ها   ر

 هـم  را سـنت  هاي نماز .خوانم می را اهللا کالم جزء یک حداقل روزي هم

 خـدایم  و خـودم  بـین  ،ربیایـد ب دسـتم  از کـه  خیـري  عمل هر و خوانم می

 سـیر  بزرگی خوشبختی و سعادت در کنم می احساس اآلن .دهم می انجام

 طاعـت  در جـز  و نـدارد  ارزش آن ي انـدازه  بـه  دنیـا  که سعادتی :کنم می

  .کرد نخواهم پیدا را آن دیگري جاي پروردگارم

 قبـل  تا است بزرگ چه پروردگار رحمت !اهللا سبحان :گفتم خودم با

 نمـاز  اآلن و زد مـی  حـرف  مـن  بـا  مـستی  حال در جوان همین ماه یک از

   .تاس نمایان صورتش از ایمان نور و شود   نمی ترك هم تهجدش

  .است اهللا سوي به همه بازگشت



 جـز  بـه  دنیـا  از کـه  بود باوقاري شیخ زهراال علماي ازمیان :ندگوی می

 در کــه اش   خانــه و بــود مــشغول ریستــد بــه آن در کــه زهــراال دانــشگاه

  .شناخت   نمی را چیزي دو آن میان راه و داشت قرار آن نزدیکی

 او از سـالمتی  و گذاشـته  سن به پا که حالی در ها   سال گذشت از پس

 از بایـد  :گفـت  او بـه  پزشک داشت، استراحت به نیاز و بود بربسته رخت

 بـستان  و بـاغ  در گـردش  و ریحتف به و بگیرد فاصله اش   خانه و کار محیط

  .بپردازد نیل زیباي ساحل و

 او بـه  و کـرد  کرایـه  را اي کالـسکه  شد، خارج خانه از ها   روز از یکی

  .بپردازم استراحت و تفریح به تا ببر زیبایی مکان به را من فرزندم :تگف

 هـا    روسپی محله به خود با را او ،بود خبیثی انسان که کالسکه صاحب

  .ستا جا همین ؛رسیدیم :گفت و برد

 نمــاز کجــا ،اســت غــروب حــال در خورشــید فرزنــدم، :گفــت شــیخ

  .ببر مسجدي به را من ابتدا بخوانیم؟

   .است مسجد اینجا :گفت و برد اي خانه به را او خبیث مرد

  .بود نشسته آنجا معلومی اوصاف با خانه صاحب و بود باز در

 روي رفــت و انــداخت ایینپـ  را نگــاهش دیــد را او شـیخ  کــه زمـانی 

   .شد اذان منتظر و داشت قرار اتاق ي گوشه در که نشست اي صندلی

 آورده اینجـا  بـه  را او کـسی  چه دانست   نمی اما کرد، می نگاه او به زن

ــه او ي هچهــر .اســت ــی نداشــت، شــباهتی هــیچ مــشتریانش ب  جــرأت ول



٥٦ کلید اسرار

 مانـده  قیبـا  وجـودش  در کـه  حیـایی  مقـدار  .بپرسد چیزي او از کرد   نمی

  .کرد می منع کار این از را او ،بود

 اذان صـداي  دور از اینکه تا کرد می نگاه ساعتش به و بود نشسته شیخ

   .رسید گوشش به

 شـده  اذان وقـت  گویـد؟    نمـی  اذان چـرا  کجاست؟ مؤذن گفت زن به

   .کرد سکوت زن هستی؟ دخترش تو آیا .است

 شـده  نزدیـک  مغرب نماز دخترم :گفت سپس .ماند منتظر کمی شیخ

   .بیندازیم تأخیر به را آن نیست جایز .است

 پـشت  بیـا  داري، وضـو  اگـر  پس .بینم   نمی را کسی مسجد این در من

  .بخوانیم جماعت نماز تا بایست سرم

 خواسـت  ،کـرد    نمـی  نگـاه  زن بـه  کـه  حالی در بعد و گفت اذان شیخ

 !دکن   نمی حرکت جایش از او که کرد حس اما ،کند اقامه

  نداري؟ وضو آیا !شده چه :گفت او به

  .داد رخ بزرگی اتفاق لحظه این در

 بـه  و کـرد  فراموش را خود فعلی وضعیت .شد بیدار زن ایمان ناگهان

 و ،بـود  عفیـف  و پـاك  دختـري  که روزهایی :بازگشت گذشته هاي روز

   .معصیت و گناه از دور

  .اختاند شیخ پاي به را خود کنان هق هق :افتاد گریه به

 در .کنـد  نـصیحت  را او چگونـه  دانـست    نمـی  و بـود  شده متحیر شیخ

  .بزند دست او به یا دنک نگاه او به خواست   نمی که حالی

  .کرد بازگو شیخ براي را داستانش زن



57  ي صالح زن روسپی و بنده

 پیـداکرده  یقـین  صـداقتش  به و دید می را زن پشیمانی و توبه که شیخ

   :تاوگف به بود

  :گوید می چه هانیانج پروردگار که کن گوش دخترم

ْقل َعبادي َيا ُ َ
ِ َالذين ِ

ِ ُأرسفوا َّ َ ْ َعىل َ ْأنفسهم َ ِ َِ ُ ُتقنطوا َال ْ َ ْمن َْ
َّإن اهللا رمحـة ِ  اهللاََّ ِ

ُيغفر َ
ِ َالذنوب ْ ُ ًمجيعا ُّ

ِ
ُإنه َ َّ َهو ِ ُالغفور ُ ُ َ ُالرحيم ْ َّ

ِ.1 

 زیـاده  خـود  بـر  ] گناه ارتکاب با [ که من بندگان اى :بگو

 همـه  خـدا  یقیناً نشوید، نومید خدا رحمت از !کردید روى

 مهربـان  و آمرزنـده  بـسیار  او چـون  . آمـرزد،  می را گناهان

   .است

 است فراخ يقدر به و است باز گناهکاري هر روي به توبه درِ دخترم

 عبـور  خـود  از ،باشـد  سـنگین  کـه  انـدازه  هـر  بـه  را هـا    آن گناهان بار که

  .را کفر حتی ؛دهد می

ــل ســپس ،شــود کــافر یمــانا از بعــد کــس هــر ــه روح اینکــه از قب  ب

 را دیـنش  و باشـد  راسـتین  اش   توبه و کند توبه    ردد،بازگ ،برسد حلقومش

  .پذیرد می او از جالله جل اهللا ،کند تجدید

  .است کریمان ترین باکرامت تعالی و سبحانه اهللا قطعاً دخترم

 و همانـــانمی روي بـــه را اش   خانـــه درِ کریمـــی کـــه اي ه شـــنید آیـــا

 .بپـوش  مناسـبی  لبـاس  و کـن  غـسل  شو، بلند !دخترم ببندد؟ پناهندگانش

 .بیـاور  روي اهللا بـه  .بـشوي  پـشیمانی  و توبـه  بـا  را قلبـت  و آب با را بدنت

                                                             

 



٥٨ کلید اسرار

 .نرود دستمان از مغرب نماز که نکن دیر زیاد هستم، منتظرت

 جدیـد  قلب و لباس با و داد انجام ،بود گفته او به شیخ که را آنچه زن

  .برگشت او نزد

 احــساس را شــیرینیش کــه خوانــد را نمــازي و ایــستاد ســرش پــشت

   .کرد می

  .ساخت پاکیزه را او قلب نماز

 کنـی  تـالش  بایـد  .بیـا  مـن  بـا  و برخیـز  :گفـت  او به شیخ ،نماز از بعد

 ایـن  اثـر  بایـد  .کنی ها   ر    ،کند می مرتبط اینجا به را تو که چیزهایی تمامی

   .شوند پاك ات رهخاط از ها   روز

 .نیـست  بـدتر  کفـر  از زنا .بیاور روي نیک هاي کار انجام و استغفار به

 و بــود ،ســلم و علیــه و اهللا صــلی خــدا، رســول دشــمن و کــافر کــه 1هنــد

 زمـانی  بخـورد،  را پیـامبر  عمـوي  عنه، اهللا رضی ،حمزه جگر خواست می

   .شد صالح مؤمنان جمله از کرد توبه صادقانه که

 زنـدگی  مـؤمن  زنـان  آنجـا  در کـه  بـرد  اي خانـه  بـه  خود با را او شیخ

  .کردند می

 و بـود  رضـایتش  مـورد  کـه  کـرد  پیـدا  صـالح  همسري او براي سپس

   .رسید پایان به داستان .نمود سفارش خوبی و خیر به را ها   آن

 در کـه  ایمانی بلند روح این از انسان .است عجیبی داستان این حقیقتاً

   .شود می زده شگفت دبو گرانقدر شیخ این

                                                             



59  ي صالح زن روسپی و بنده

 جـا  فـضایل  بلنـداي  در را آن و دهـ د مـی  پرورش را نفسش که کسی

  .رسد   نمی آن به مایگیفرو و خیانت پستی، دست که طوري ،دهد می

 بزرگـی  خیانت چه و ـ کند می خیانت او به چی کالسکه که هنگام آن

 راتدسـتو  جـوانی  در شـیخ  کـه  حـالی  در ،برد می خانه فاحشه به را او و ـ

 ي توبـه  بلکـه  د،هـ د مـی  نجـات  را او خداوند ،بود کرده حفظ را خداوند

  .نویسد می او دست به را ... زنِ این

 بـدون  زن آن قلـب  در ناگهـان  کـه  اسـت  ایمانی    دیگر، عجیب مسئله

 .انـذاري  یا تهدید    ،آمادگی گونه هیچ بدون .آید درمی حرکت به مقدمه

 هـم  در را گمراهـی  هـاي  تـاریکی  و اسـت  قدرتمنـد  و آشـکار  حق چون

 ،کنـد  مـی  نفـوذ  آن بـه  کنـد  پیـدا  قلـب  در خالی اي نقطه اگر و ندشک می

  .کند   نمی رها را آن و گیرد، می دست به را آن افسار

 کـه  کردم پیدا یقین من و بود آموز عبرت و دهنده تکان داستانی قطعاً

 و بازگـشت  ریـق ط از خداونـد  به بردن پناه با جز عادتی و نجات راه هیچ

  .ندارد وجود توبه





 و خداونـد  یـاري     بـه  و خوانـد  مـی  درس ابتدایی دوم سال در    کودکی

 جماعـت     بـه  مسجد در مسلمانان همراه را صبح نماز مادرش هاي رهنمود

 ،رفـت  می مسجد    به نماز دايا براي ایشان    که وقتی    متأسفانه اما ،خواند می

  .شد   نمی بیدار نماز براي و ماند می جا منزل در پدرش

 آن بـر  دالیلـی  بـروز  خاطر    به کودك این معلم کالس، اثنا در روزي

ــد ــه ش ــامی    ک ــش تم ــوزانش دان ــه را آم ــد،    تنبی ــم کن ــد معل ــد بلن  و ش

 ایـن     بـه     اینکـه  تـا  زد مـی  کتـک  دیگـري  از پـس  یکی را آموزانش   دانش

  .رسید کودك

 او و کنـد  باز را دستش خواست می !کن باز را دستت و جلو بیا :علمم

   .بزند را

   .زنید   نمی را من شما !   نه :کودك

   .کن باز را دستت شنوي؟   نمی  رمگ :خشمگین معلم

  بزنید؟ را من خواهید می :کودك

  آري :معلم

   .بزنید را من توانید   نمی هرگز شما سوگند خدا    به :کودك

  ؟است    شده    چه  رمگ چرا؟ :معلم

 امتحـان  خواهیـد  مـی  اگـر  و توانیـد    نمـی  شما سوگند خدا    به :کودك

   .کن

 آخـر  :بـود     شـده     زده شگفت آموز دانش برخورد از    که حالی در معلم



٦٢ کلید اسرار

   توانم؟   نمی چرا

    کـه  ایـد  نـشنیده  را ،سـلم  و علیه اهللا صلى ،پیامبر حدیث مگر :کودك

  :است    گفته

 .اهللاِ ِظْفِح ِيف َوُهَف ٍةَاعََمج ِيف َرْجَفْال َّىلَص ْنَم

 را او خداونـد  ،نـد بخوا جماعـت  بـا  را صـبح  نماز کس هر

   .کند می حفظ

 نظـر  تحـت  پـس  .ام   خوانده جماعت با مسجد در را صبح نماز هم من

 گنـاهی  هـیچ  مرتکب و کند می محافظت من از خداوند و هستم خداوند

   !کند مجازات را من بخواهد    که ام   نشده

    شـده     زده شـگفت  آمـوز  دانـش  آن درك و فهـم  از    که حالی در معلم

 را او پـدر     کـه  خواسـت  مـدیر  از و افتـاد  خـشوع     به خداوند برابر در بود،

 امـا  کننـد،  قـدردانی  و تشکر او از زیبا تربیت آن خاطر    به و کنند احضار

 و مبـاالت    بـی  بـسیار  شخـصی  با    همه شد ضرحا کودك آن پدر    که وقتی

ــر تقــوي و صــالح از نــشانی هــیچ و شــدند رو   روبــه    توجــه   بــی     دیــده او ب

  .شود   نمی

 کـودك  ایـن  پـدر  شـما  آیـا  :پرسیدند او از و کردند تعجب    همه پس

  هستی؟

  .آري :گفت

  است؟ شما پدر شخص این آیا !فالنی :پرسیدند کودك از

  !!!!خواند   نمی نماز ما با ایشان اما !آري :گفت



63  توانید من را بزنید نمی

 آن پــدر بــراي را داســتان و شــد بلنــد نامعلمــ از یکــی هنگــام آن در

  .شد پدرش هدایت موجب    خوشبختانه و کرد تعریف کودك

 معاصــر تالطـم  پـر  دنیـاي  در بتوانـد  مــادري هـر     کـه  روز آن امیـد     بـه 

 ،   اینکـه     نه شود یگراند هدایت موجب    که نماید تربیت چنین را فرزندش

  .گردد خود پیرامون دنیاي در انحراف و فساد بروز باعث ،   باهللا نعوذ





 کـنم  تعریـف  را سرگذشت این    چگونه دانم   نمی :گوید می    عبداهللا ابو

 ام   یزنـدگان  در کلـی  دگرگـونی  یـک  ي همایـ  و    نگذشـته  آن از مدتی    که

   .شد

    بــه اردهــش و ،خداونــد برابــر در مــسئولیت احــساس تنهــا تحقیقـ  در

 دخترانـی     بـه  اردهـش  نیز و اند،   غلطیده فرو معصیت و    گناه در    که جوانانی

 را مــن ،کننــد مــی دنبــال را عــشق اســم    بــه پــوچ و توخــالی خیــاالتی    کـه 

  .کنم بازگو را آن    که داشتوا

 جمـع  هـم  گـرد  را مـا  پروایـی  بی و يسبکسر    که بودیم دوست    سه ما

   .بود ما چهارم نفر هم شیطان چون .بودیم نفر چهار    بلکه !نه کرد، می

 و رفتـیم  مـی  دختـران  شـکار     بـه     فریبنـده  و زیبا کلمات از    استفاده با ما

 گـرگ  هماننـد  سپس و بردیم می شهر از دور هاي باغ و    مزرعه    به را ها   آن

 فریـاد  و داد    بـه  تـوجهی     نـه    گـو  هـیچ  و افتادیم می ها   ن   آ جان    به اي گرسنه

   .نمودیم می رد را ها   آن ياه خواهش    پروا   بی و کردیم   نمی ها   آن

 در و هـا    چادر در دریاها، کنار و ها   مزرعه در ما روز و شب سان بدین

 فراموشـش  هرگـز  هکـ  آمـد  روزي آن    اینکـه  تـا  شـد،  می سپري ها   ماشین

   .کنم   نمی

 یـک  هـر  براي شکار بود،    آماده چیز    همه .رفتیم    مزرعه    به عادت طبق

 را غـذا  امـا  بـودیم،     آورده فراوانی سوز خانمان شراب .بود    شده مهیا ما از

   .بودیم    کرده فراموش
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 در .شـد  ماشـین  سـوار  غـذا  خریـد  بـراي  مـا  از یکی    لحظه چند از بعد

 شـد  مـی  نزدیک    ده حدود به ساعت اما ،کرد حرکت شش ساعت حدود

   .نبود خبري او برگشت از و

 و کـردم  روشـن  را ماشینم سریع و کردم ناراحتی احساس او    به راجع 

 زیـر  داشـت     کـه  دیـدم  را دوستم ماشین راه در .نمودم حرکت دنبالش    به

 و شـدم     پیـاده  ماشـینم  از اي دیوانـه  هماننـد  .سـوخت  مـی  آتـش  هاي شعله

 مبهـوت  و    دسـتپاچه  ولـی  بکـشم،  بیـرون  ور شـعله  ماشین از را او خواستم

 بـدنش  در جان هنوز اما است،    سوخته بدنش تمام دیدم    که آنگاه ؛گشتم

 و کـرد  بـاز  را چـشمانش  ،کـشیدم  بیـرون  را او    اینکـه  از بعـد  اسـت،  باقی

   :کشید می فریاد

  !آتش !آتش

 امـا  برسانم، بیمارستان    به را او سریع و کنم ماشینم سوار را او خواستم

  !رسم   نمی بیمارستان به است،    فایده   بی :کشید فریاد کنان گریه

 جـان  بغلـم  در دارد دوسـتم  دیـدم  می    که بودم تأسفم و پریشان بسیار

   .سپارد می

    چـه  او    بـه  ؟ویمبگـ     چـه  او    بـه  :گفـت  و کشید فریاد    لحظه چند از بعد

   بگویم؟

   کسی؟    چه    به :گفتم و کردم نگاه او    به تعجب با

 عمیقـی  چـاه     تـه  در شخـصی  فریـاد  همچـون     که انداز طنین صدایی با

  !اهللا :گفت ماند، می

    دفعـه  یـک  دوسـتم  دیـدم  و گرفت فرا را وجودم تمام وحشت و ترس
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   .سپرد آفرین جان    به جان و کشید اي ناله

 خـود     بـه  را مـن  دوسـتم  دادن جان لحظات هنوز ولی ،گذشت ها   روز

    بـه  ؟بگـویم     چـه  او    به :کشید می فریاد و کرد می    ناله    که بود    کرده مشغول

 خـود     بـه  اختیـار    بـی  و شـد  مـن  روح ي هزمزمـ  او فریـاد  و بگـویم؟  چه او

   بگویم؟    چه او    به من و :گفتم می

 بـراي  ذنؤمـ     لحظـه  همـان  در و لرزیـدم  ،شد جاري چشمانم از شکا

  .الصالة على حی ...کبرا اهللا کبرا اهللا :داد سر ندا و گفت اذان صبح نماز

 و اسـت  مـن     به مربوط و خصوصی است ییندا این    که کردم احساس

 گـرفتم  وضو و کردم غسل لذا .کند می دعوت هدایت و نور    راه    به را من

 و بـود     گرفتـه  بـر  در را من ها   سال    که کردم پاك هایی پلیدي از را بدنم و

   .ام   نکرده ترك را اي فریضه هیچ بعد    به روز آن از

 .نیـست  سـپاس  ي هشایست کسی او از غیر    که کنم می سپاس را خدایی 

 را هـا    حالـت     کـه  خـدایی  اسـت     منـزه  و پاك .ام شده دیگري انسان چون

    آمـاده     عمـره  انجـام  بـراي  را خـود  خداونـد  یـاري     به و کند می دگرگون

   .روم می هم حج براي    اهللا شاء ان و کنم می

   !گرداند قدم ثابت را او و ما خدا .بود    عبداهللا ابو ي هتوب داستان این

 !زنهـار  :   کـه  اسـت  ایـن  کـنم  مـی  هوصـی ت جـوانی  هر    به    که چیزي تنها

 یـاري  الهـی  حـدود  از تجـاوز  در را شـما     کـه  کـسانی  با دوستی از !زنهار

  .رسانند می





 افتـاد؟  اتفـاقی  چـه  رفت، خانم   عروس نزد آرایشگر خانم اینکه از بعد

 او فکـر  در همـه  .است شوهرش پیش او بردن و او خوشحالی روز امشب

   .نزدیکانش تمام و ،خواهرانش مادرش، :هستند

 .کنـد  شـروع  را عـروس  آرایش تا آید می آرایشگر خانم عصر از بعد

  ؟کرد دیر آرایشگر شد چه :گویند می همه

 آرایـش  وسـایل  تمـام  و آمـد  بلـه  .یـد آ می آرایشگر لحظه چند از بعد

   .کند می شروع را شکار سریع و است وردهآ خود با را نیاز مورد

 وقـت  .بـده  انجـام  را کـار  سریع :گفتند آرایشگر به نزدیکان از بعضی

  .نداریم

  .شود می بلند مغرب اذان یعنی ،حق نداي و گذرد می مدتی

 کوتـاه  مغـرب  نمـاز  وقـت  :گوید می آرایشگر به هراسان خانم   عروس

   .شود قضا نمازم ترسم می و است

 زمـان  و اسـت  نمانـده  چیـزي  .کـن  صـبر  کمـی  :گویـد  مـی  آرایشگر

 و رسـد    فرامـی  مغـرب  قـت و پایـانی  لحظـات  و شـود  مـی  سـپري  همچنان

 نمـاز  که کند می اصرار عجیب حالت یک و احساس یک با خانم   عروس

   .بخواند

 تمـام  ،ريیـ گب وضـو  اگـر  .کـن  صـبر  :گوینـد  مـی  او به نزدیکان تمام

 پافـشاري  خـود  نظـر  بـر  خانم   عروس اما ،رود می باد بر آرایشگر زحمات

   .کند می
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 تـیمم  گویـد  می یکی :دهد می ییفتوا کی هر ،سو هر از ها   خانم تمام

 ،بخـوان  1جمـع  صـورت  بـه  عـشا  با را مغرب نماز :گوید می دیگري .کن

 و بهتـر  ،اسـت  اهللا پـیش  آنچـه  :گوید می و شود می بلند خانم    عروس ولی

   .است جاویدان

 تمـام  و شـود  مـی  بلنـد  واقعـی  انـسان  ،ایمـان  بـا  عـروس  نـو  این سپس

 کـار  تمـام  تـا  گیرد می وضو و زند می زمین به را نزدیکانش هاي نصیحت

   .کند خراب را آرایشگر

 :دآور مـی  زبـان  بـر  را »حـریم ت« اکبر اهللا و اندازد می را خود ي هسجاد

 بـه  انـسان  نهایـت  در کـه  خـدایی  اسـت،  بزرگتـر  چیـز  همه از که خدایی

 او دسـت  انسان سربلندي و عزت و جان که خدایی .گردد می بر او سوي

  .است حقیقی عاشقان امید و یندهآ و صدمق که خدایی و ،ستا

 تـشهد  و کنـد  مـی  تمـام  را اول تـشهد  .کنـد  می خواندن نماز به شروع

 خواهـد  مـی  کـه  خوانـد  مـی  را شـبی  نمـاز  تـشهد  او بلـه  .خواند می را دوم

   .کند مالقات را شوهرش

 در و آورد مـی  جـا  بـه  را شـکر  سـجده  و گوید می را دوم و اول سالم

 خــدا وصــال بــه و کنــد مــی تــسلیم فــرینآ جــان بــه جــان حالــت همــان

   .پیوندد می

 اطاعـت  او از عمرش لحظات خرینآ تا که پیوندد می کسی وصال به
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  .بود وصالش مشتاق لحظه به لحظه که پیوندد می کسی وصال به .کرد





 وا چـون  .بـودم  متنفر بسیار او از من و داشت چشم یک فقط من مادر

 بـراي  زنـدگی  هـاي  هزینـه  تأمین جهت او .بود من خجالت ي همای همیشه

 جلـوي  من دنبال مادرم روز یک .پخت می غذا مدرسه هاي بچه و ها   معلم

 را کـار  این نستاتو چگونه او .کشیدم خجالت بسیار من .آمد مان مدرسه

   ؟بکند من با

 تـو  مـادر  :گفـت  و کـرد  مـسخره  را من ها   همکالسی از یکی بعد روز

 .کنم گم را خودم اي گونه به خواست می دلم فقط .دردا چشم یک فقط

 بـه  مـادرم  !کـاش  .داد مـی  قـورت  را مـن  و کرد می باز ناده زمین !کاش

   .دش می گور و گم اي گونه

 و نیابخنــد را مـن  هیخـوا  مـی  واقعـاً  اگـر  :گفـتم  مـادرم  بـه  بعـد  روز

  میري؟   نمی چرا ،کنی مخوشحال

 هـیچ  ردیگـ  و موبـر  نـه اخ نآ از خواسـت  می دلم .نداد جوابی هیچ او

 موفـق  و ندماخو درس سخت دلیل، همین به .باشم نداشته مادرم با کاري

   .موبر سنگاپور به تحصیل ي هادام براي شدم

ــهاخ کــردم، ازدواج نجــاآ ــدم، ن ــدگی و شــدم دار بچــه و زن خری  زن

 بـودم  خوشـحال  ،داشـتم  که آسایشی و ،ها   بچه زندگی، از و دادم تشکیل

 و مـن  هـا    سـال  او چـون  .مـد آ مـن  دیـدن  بـراي  ممـادر  روز کیـ  اینکه تا

   .بود ندیده را هایش نوه

 نیـز  مـن  .کردنـد  مسخره را او هایم بچه ،بود ایستاده در دم مادرم وقتی
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 ااینجـ  بـه  کـه  اسـت  کـرده  دعـوت  را خـودش  چرا که کشیدم داد سرش

 و بیـایی  من ي هخان به کردي تأجر چگونه :گفتم و زدم داد او سر .دیبیا

   .حاال همین !اینجا از شو گم بترسانی؟ را هایم بچه

 اینکـه  مثـل  مهخـوا  می معذرت بسیار !اوه :داد جواب آرامی به مادرم

  .شد ناپدید نظر از و رفت فوراً بعد و ما همدآ اشتباهی را آدرس

 جـشن  در شـرکت  بـراي  ام مدرسـه  طـرف  از اي نامه دعوت روز یک

 همـسرم  بـه  مـن  ولـی  رسـید،  دسـتم  به مدرسه آموزان نشاد دیدار تجدید

   .مور می کاري سفر یک به که گفتم دروغ

 روي از فقـط  البتـه  .زدم خودمـان  ي خانـه  بـه  هم سري مراسم، از بعد

 مـن  بـه  نامـه  یـک  هـا    نآ .اسـت  ردهم مادرم :دگفتن ها   همسایه .کنجکاوي

   .بدهند من هب که بود خواسته ها   آن از مادرم که دادند

 بـه  که ببخش را من ام، بوده تو فکر به همیشه من !پسرم عزیزترین اي

 ،ییـ آ مـی  اینجـا  بـه  شـنیدم  وقتی .ندماترس را تو هاي بچه و مدمآ تا   هناخ

 موشبـ  بلنـد  یمجـا  از نموانت که است ممکن من ولی ،شدم خوشحال بسیار

 تـو  خجالـت  و شـرمندگی  باعـث  همیـشه  اینکـه  از .ببینم ار تو و میبیا که

   .سفمأمت بسیار ،شدم می

 از ییکـ  تـصادف  کیـ  در بـودي  کوچـک  بـسیار  تو وقتی نیاد می 

 و کنم تحمل نستماتو   نمی مادر یک عنوان به .دادي دست از ار تانچشم

 .بدهی ادامه زندگی به خواهی می چشم یک با و کنی می رشد تو که ببینم

   .دادم تو به را خودم چشمان از یکی این بر بنا

 مـن  جـاي  بـه  مانچش نآ با نستاتو می پسرم که بود تخارفا من براي

 .ندببی کامل طور هب ار جدید دنیاي

  مادرت :تو به من عالقه و عشق همه با



 بـه  تـا  کـرد  بلنـد  را سـرش  مـسلمان  دانـشجوي  خوانی؟ می چیزي چه

 تنهـا  تـن  دو ایـن  .پرسـید  مـی  او از را الؤسـ  این که بنگرد کسی ي هچهر

 دانـشگاه  فلـسفه  لمـانیِ آ اسـتاد  ،اشـتانمایر  قـاي آ کـالس  شرقی شاگردان

   .بودند

 ایـن  ایرانـی  دانـشجویان  معـدود  جزو ،این بر عالوه کوروش و حمید

 پـشتکار  و تـالش  بـا  دیگري و پدر پول ي هپشتوان به یکی .بودند دانشگاه

 هـاي  روز و بودنـد  شده معتبر تقریباً دانشگاه این در قبولی به موفق فراوان

   .نمودند می سپري را غربت در تحصیل رتمرا پر

 کـه  هـا    عصر :پرسید و کرد رو او به کوروش ،وردآ باال سر که حمید

 هـا    شـب  مـشغولی  زمین شستن و ظرفشویی به سوم درجه رستوران نآ در

 چنـد  ایـن  حـاال  .اي ه سجد حال در و خوانی می درس وقت دیر تا که هم

ــه ــتراحت دقیق ــین اس ــت دو ب ــد را کالس ــاط در بای ــشینی حی ــر و بن  نآق

  بخوانی؟

 مگـر  خـر آ .اسـت  شـما  حق ،ورندآ می سرتان بر نجاآ هرچه که واقعاً

 ایـن  .علـم  تحـصیل  و کار یا نماز یا کند؟ می زندگی گونه این عاقل دمآ

   .است نوبر واقعاً که هم خريآ

 مـا  بـه  همـه  خـواهی  مـی  وري؟آ مـی  در کـه  چیـست  ها   بازي گیج این

 قـاي آ هـست  یـادت  ایـم؟  مـده آ نـشینی  بربـري  کـدام  از بداننـد  و بخندند

 وتـ  جـواب  در ،»سـت ا خـدا  کالم نآقر« گفتی که وقتی دیروز اشتانمایر
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   خندید؟ می چگونه دیدي گفت؟ چه

 قبـول  چـرا  .دارد وجـود  تنـاقض  مـورد  شـصت  نآقـر  در گفت می او

 تو بگوید پرخاشگرانه نچنانآ که ستا او با حق که نگفتی چرا نکردي؟

 دانـد  مـی  چون .بفهماند تو به تواند   نمی و گویی می را این باورت يرو از

   .فهمی   نمی

  .ییبیا خود به شاید .دهد تکان را تو اندکی تواند می فقط گفت او

 بتوانـد  اگـر  .نیـستی  کـه  سـنگ  :گفتـی  جـواب  در باز تو حال، این با

  !شد خواهی همراه او با اًمطمئن ،دهد تکانت

 از سـپس  .انـداخت  نگـاهی  کوروش به تبسم با و بست را نآقر حمید

 سـبز  فضاي در واقع بآ شیر تنها سمت به رامیآ به و شد بلند خود جاي

 گــام ،گیرنــد مــی وضــو نجــاآ مــسلمان دانــشجویان معمــوالً کــه مجتمــع

   .برداشت

 یـک  اسـت  سهل که مورد شصت :گفت و گرفت را کوروش دست

 اثبـات  و اسـت  سانآ ادعا اما ،مدمآ می در او کیش به گفت می هم مورد

 را خـود  ادعـاي  خواسـت  مـی  دلیـل  ذکر بدون استاد .خواهد می دلیل نآ

   .کند اثبات

 دنبـال  هبـ  کنـون  تـا  او مثـل  اسـتاد  هـزاران  که است سال هزار از بیش

 ،نیـست  خـدا  کالم نآقر که بگویند تا هستند نآقر در اي کلمه تنها یافتن

 .مانـد  خواهـد  هـم  ابـد  تـا  و تاسـ  مانده ادعا یک صورت به فقط این اما

 کتــابش بــه ایــرادي هــر بــه ،اســت کتــاب ایــن حــافظ کــه کــسی چــون

   .کشد می بطالن خط نآ بر و دهد می جواب ،گیرند می
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 خـاطر  هبـ  .خواند می نماز کالس نآ در که بودم کسی تنها من دیروز

   .دادم جواب و شدم بلند اراده بدون و گاهآناخود که بود همین

 حـافظ  تا ساخت می جاري من زبان بر را خود کالم وندخدا که انگار

   .ام نبوده پروا   بی چنین این گاه هیچ من گرنه و .باشد کتابش

 یـک  نتوانـست  و بـود  انداختـه  منگنه در را استاد گونه نآ که اي ه اراد

   .بود من اراده وراي ،بگوید را مورد شصت نآ از تناقض

 .کتـابش  از دفـاع  در بـود  داخـ  کـالم  ،مـد آ مـی  بر گلو از که صدایی

 نـصف  کـه  کـنم  مقاومـت  کسی مقابل در توانستم می چگونه من ،وگرنه

  .بگیرد ایراد نآقر بر که است کرده امر این صرف را عمرش





 جدیـدي در یکـی از دانـشگاههاي          سی میالدي، دانشجوي   ي  دههدر  

 فـرا رسـید     هنگـامی کـه وقـت نمـاز       .  کشاورزي شـد   ٔمصر وارد دانشکده  

بـه او گفتنـد کـه در دانـشکده     . بدنبال جایی گشت تا در آن نماز بخوانـد   

جایی براي نماز خواندن وجـود نـدارد؛ امـا اتـاق کـوچکی در زیـرزمین             

 !توانی در آن نماز بخوانی هست که می

دانشجو به اتـاق موجـود در زیـرزمین رفـت، در حـالی کـه در مـورد               

د که چرا به نمـاز هیچگونـه اهمیتـی    افراد داخل دانشکده تعجب کرده بو     

  !دهند؟ نمی

  !خوانند یا نه؟ آیا واقعا نماز می

اتـاق  . خالصه اینکه وارد اتـاق شـد و حـصیري قـدیمی در آن یافـت             

در آنجا کارگري را دید که مشغول نمـاز خوانـدن           . نامرتب و کثیف بود   

  :است، از او پرسید

  !خوانید؟ شما اینجا نماز می

هاي باال اهل نمـاز نیـستند و    یک از آدم    هیچ! ي بابا ا: کارگر پاسخ داد  

  .غیر از این اتاق جاي دیگري براي نماز خواندن وجود ندارد

ــت   ــشجو معترضــانه گف ــال در زیــرزمین نمــاز     : آن دان امــا مــن اص

از زیـرزمین خـارج شـده و بـه دنبـال جـایی شـناخته شـده و                ! خـوانم   نمی

  .مشخص در دانشکده گردید

  !ی انجام داداو کار بسیار عجیب
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همـه جـا خوردنـد و    !! ایستاد و با صداي بلند شروع به اذان گفتن کرد  

دانشجویان شروع به مسخره کـردن وي کـرده و او را بـه همـدیگر نـشان              

  .اش خواندند داده و دیوانه

کمـی نشـست و سـپس برخاسـت و     . اما او هیچ توجهی به آنهـا نکـرد    

ندن نماز کرد، انگار هیچ کـسی    نماز را به جا آورده و شروع به خوا         ٔاقامه

 … یـک روز …خوانـد  او به تنهایی نماز می   . دید  را در اطراف خود نمی    

خندیدنـد؛ امـا بـا      بقیـه بـه او مـی    … به همین منـوال ادامـه داد       …دو روز 

  …ها برایش عادي شدند ها و مسخره گذشت روزها این خنده

ــی رخ داد  ــر عجیب ــرزمین نمــاز  …ناگهــان تغیی  کــارگري کــه در زی

 …خواند، از زیرزمین بیرون آمده و شروع به نماز خواندن بـا او کـرد    می

سپس به چهار نفر رسیدند و بعد از گذشت یک هفته یکی ازاسـاتید هـم           

  !به آنها ملحق شد

ایــن موضــوع در کــل دانــشکده پیچیــد و همــه در مــورد آن حــرف   

چیـزي  : رئیس دانشکده این دانـشجو را خواسـته و بـه او گفـت             . زدند  می

افتد اصال قابل قبول نیست، یعنی شما دارید وسـط دانـشکده    ه اتفاق می  ک

، مـا بـراي شـما اتـاق مـنظم و مرتبـی بـه عنـوان مـسجد               !خونیـد؟   نماز می 

  .سازیم تا هر کس وقت نماز بتواند در آن نماز بخواند می

قـضیه  .  کشاورزي ساخته شد   ٔو بدین ترتیب اولین مسجد در دانشکده      

هـا هـم غیرتمنـد شـده و           انـشجویان دیگـر دانـشکده     به اینجا ختم نـشد، د     

 کـشاورزي مـسجد داشـته باشـند و مـا      ٔچـرا دانـشجویان دانـشکده     : گفتند

  .اي یک مسجد ساخته شد بدین ترتیب در هر دانشکده! نداشته باشیم؟
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نگري رفتار  هاي زندگی خود با مثبت     این دانشجو در یکی از موقعیت     

ــه  ــابراین نتیج ــسیار بٔنمــود، بن ــصورش    آن ب ــود کــه ت ــزي ب ــر از چی زرگت

 و همچنان این شخص چه در قیـد حیـات باشـد، چـه نباشـد،            …رفت  می

شـود و یـاد اهللا در آن    هـا سـاخته مـی      براي هـر مـسجدي کـه در دانـشگاه         

وي چیـزي را بـه زنـدگی    . رسـد  شود اجر و پاداش آن به وي نیـز مـی         می

  .اضافه نمود

  :گردد در اینجا سؤالی مطرح می

ایـم و چـه دسـتاوردي بـراي       چیزي به زندگی اضافه کردهواقعا ما چه  

  !ایم؟ دیگران داشته

سعی کنیم در هر جایی که هـستیم تـأثیر گـذار باشـیم، و بکوشـیم تـا        

 از پیمـودن راه حـق خجالـت    …مـان را اصـالح کنـیم        اشتباهات اطـراف  

  .نکشیم و از اهللا ـ سبحانه و تعالی ـ توفیق بخواهیم

  :پندها

یگري پرچمی را بر افروز و اجر و پاداش آن را بـه       براي خودت و د   ـ  

گـذاري کنـد، بـراي        اي را پایـه     هـر کـس سـنت حـسنه       «دست بیاور زیرا    

حـدیث نبـوي بـه      [» اوست اجر آن، و اجر هر کسی که بدان عمل نمایـد           

  ]روایت ابن ماجه و دیگران

خیر و نیکی در مردم فراوان است؛ اما آنها به کسی نیاز دارند کـه از     ـ  

پس در انجام خیر درنگ نکن و فرصـت را      . اب غفلت بیدارشان کند   خو

  .از دست مده

گـان هـیچ تـوجهی نکـن؛ بـه راهـت        کننـده  گرایان و مسخره به منفی ـ  
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ادامه بده و آنچه که پیامبران در هنگام دعوت اقوامـشان بـسوي خیـر، بـه          

  .آن دچار شدند را به یاد آور

 .اسـت  گـرفتن  انتقـام  از تـر    عظمت با بخشیدن که کنیم می فراموش ما

 تـصمیمی  ولـی  ،کنـیم  اشـتباه  کـه  دارد امکان هم ما .کنند می اشتباه مردم

  .گیرد می را ما دامان عمر آخر تا گیریم می عصبانیت حال در که



 اي خانـه  ،فراوان ثروت یعنی زندگی که کردم می گمان و بودم وانج

   .باال مدل ماشین و بزرگ

 مثـل  .بـودیم  دریا کنار صمیمی دوستان از گروهی با و بود جمعه وزر

   .خدا از غافل هاي دل با جمعی همیشه

   .شنیدم را 2»احلَفَالْ یلَع یح « و 1»اهلَالص یلَع یح« نواي

 بـه  گـاه  هـیچ  امـا  ،بـودم  شنیده را اذان صداي ها   بار ام   زندگی طول در

   .بودم کردهن توجه »احلَفَ« کلمه معنی

 کـه  اسـت  زبانی به اذان کلمات یگوی .بود زده سیطره قلبم بر شیطان

 نمـاز  و کـرده  پهن را هایشان دهاسج ما پیرامون مردم .فهمم   نمی را آن من

   .خوانند می

 بـراي  تـا  کردیم می دهاآم را اکسیژن هاي کپسول و غواصی وسایل ما 

  .شویم آماده آب زیر سفر

 دور سـاحل  از و رفتـیم  آب داخـل  و پوشـیدیم  را غواصـی  تجهیزات

   .رسیدیم دریا وسط به تا شدیم

 کـه  یـایی ؤر اي خلـسه  در و زیبـا  گردشی :بود ما میل مطابق چیز همه

  .شد وارد هایم ریه به آب و شد پاره ژنیاکس لوله ناگهان

   .شد نزدیک مرگم و بست را من تنفس راه شور آب قطرات
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 از دوسـتانم  و بـود  تاریـک  دریـا  .دمش مضطرب .سوخت می هایم ریه

   .هستم بدي موقعیت در که فهمیدم .بودند دور من

 قـدر  هچ که فهمیدم تازه .کرد حرکت چشمانم جلوي ام   زندگی نوار

   .ناتوانم

 نـشان  مـن  بـه  تـا  کـرد  مـسلط  من رب را شور آب از قطره چند خداوند

  .است قدرتمند تواناي او فقط که دهد

   .ندارم خدا جز پناهی هیچ که شدم مطمئن

   .بودم دریا قعر در من ولی ،شوم خارج آب از سرعت به کردم تالش

 مالقـات  را خـدا  چگونـه  که بود این مشکل .بمیرم که بودن این مسئله

  کنم؟

 محاسـبه  چگونـه  اعمـالم  گفـت؟  خـواهم  چـه  :پرسـد ب کـارم  از وقتی

 خواسـتم  و آوردم یـاد  بـه  را شـهادتین  . ... و ام   نخوانـده  که نماز ؟شود می

   .باشد آن با ام   زندگی پایان

 را گلـویم  مخفـی  دسـتی  یگـوی  .گرفت گلویم »... دهشْاَ« :گفتم پس

   .مانم باز آن بیان از تا داد می فشار

   .زد می فریاد قلبم »... دهشْاَ ... دهشْاَ« :کردم تالش

 ،تسـاع  یـک  بـراي  .برگـردان  را مـن  !خـدایا  .برگردان را من !خدایا

 ایـن  .بـود  کـرده  احاطـه  را مـن  عجیبـی  تـاریکی  .لحظـه  یک ،دقیقه یک

   .دارم یاد به که بود چیزي آخرین

 ناگهــان .بـود  مـن  تـصور  از تـر    بــیش پروردگـار  لطـف  و رحمـت  امـا 

 و رفـت  بین از تاریکی .کردم باز را چشمانم .کرد نفوذ ام   سینه به اکسیژن
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   .کرد کمکم و اشتگذ دهانم در را هوا لوله دوستان از یکی

 او بـه  و دیـدم  دوسـتم  ي هچهـر  در را لبخنـد  .بـودیم  دریـا  تـهِ  هنوز ما

 بـدنم  هـاي  سـلول  تمـام  و زبـانم  ،قلـبم  .اسـت  خوب من حال که فهماندم

   .»اهللا ولُسر اًدمحم نَّاَ دهشْاَ و اهللا الَّاِ هلَاِ الَ نْاَ دهشْاَ« :زد می فریاد

 دیـدگاهم  .بـودم  شـده  دیگري انسان که الیح در آمدم بیرون آب از

 راز .شـدم  مـی  تـر  نزدیـک  خـدا  بـه  روز هر و شد عوض زندگی به نسبت

 فقـط  باید« آوردم یاد به را خداوند سخن و فهمیدم زندگی در را ام   هستی

   .نشدیم آفریده بیهوده ما است، درست »دبپرستن را من

 و رفـتم  دریـا  بـه  .مداشـت  یـاد  به را حادثه آن من اما گذشت روز چند

 کـه  رفـتم  مکـانی  همان به .زدم آب به تنهایی به و پوشیدم غواصی لباس

 بـه  اي ه سـجد  .کـردم  سجده بزرگ خداي براي و بود داده رخ حادثه آن

 خـدا  بـراي  جـا    آن در مـن  از قبـل  انـسانی  کـنم    نمی گمان که ماندنی یاد

  .باشد کرده سجده





 در و بـودم  رفتـه  برزیـل  در سائوپائولو شهر به کاري ادند انجام براي

  .بودم ساکن بود نزدیک اسالمی مرکز به که ،شهر هاي هتل از یکی

 هـوا  .رفـتم  مرکـز  مـسجد  بـه  صـبح  نماز اداي براي ها   روز از یکی در

   .بارید می باران و بود سرد

ــه هنگــامی ــسجد وارد ک ــساس ،شــدم م ــش اح ــی آرام  و روح عجیب

   .گرفت فرا را ممجس

 .کـرد  زده شـگفت  را مـن  بـود  نشـسته  ها   صف آخر در که زنی وجود

 و بـود  عجیـب  بـرایم  !نبـود  اسـالمی  لباسـش  و داشـت ن سر بر اي روسري

 تـا  نیـافتم  جـوابی  ولی بود، کرده مشغول خود به را ذهنم زیادي سؤاالت

  .شد اقامه نماز اینکه

 عمــرش از لسـا  پنجـاه  کــه شخـصی  نمـاز  از بعــد .بـودیم  نفـر  هـشت 

 بـه  شـروع  و برخاسـت  ،زد مـی  حـرف  انگلیـسی  سـختی  بـه  و گذشت می

  :نمود گفتن سخن

 در مـشغولم،  وکالـت  کـار  بـه  آنجـا  در و هـستم  نیوزیلند اهالی از من

 اسـالم  ،شـدم  بـزرگ  کـه  هنگـامی  ولی آمدم، دنیا به مسلمان اي ه خانواد

 از کـه  ییآنهـا  دعـوت  بر و کردم درك را آن شیرینی ،شناختم را واقعی

 را خـود  یـن د اینکـه  تـا  شـدم  منـد  عالقـه  ،بودند محروم بزرگ نعمت این

 .کنم ادا پروردگارم به نسبت

 اسـالم  بـه  را بـسیاري  و نمودم شروع را مردم دعوت اینترنت طریق از
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 مـسجد  آخـر  در کـه  اسـت  خـانمی  همین ها   آن ي هجمل از .کردم دعوت

 نیـز  او چون .کردیم گو و گفت مه با شغلمان درباره ابتدا در .است نشسته

   .است وکیل

 و شـد  کشیده عقاید و ادیان ي هدربار بحث به گوهایمان و گفت سپس

  .گفتم سخن او با اسالم مزایاي و محاسن از من

 بـا  او نهایـت  در اینکـه  تا انجامید طول به ماه چندین گوهایمان و گفت

  نامسلمـ  بـراي  کـه  نیافـت  را کـسی  ولـی  پذیرفت، را اسالم رغبت و میل

 جـز  ولـی  بـود،  گـشته  اسـالمی  مراکز دنبال به او .بجوید یاري او از دنش

  .بود نیافته دیگري چیز ،بود قفل آن درِ که مرکز یک

 اینجـا  بـه  نیوزیلند از سریع خاطر همین به .شود ستس عزمش ترسیدم

ــا آمــدم ــن مبــادي و اســالم ت ــه را دی ــاموزم او ب ــا را او و بی ــد ب ــن چن  از ت

 هـاي  کـار  خاطر هب اگر و باشند هم رسانِ یاري تا کنم آشنا اینجا نانمسلما

  .ماندم می اینجا در روز چندین ،دارم لندینیوز در که نبود مهمی

 زبـان  رب را شهادتین شما حضور در اکنون او :گفت و فراخواند را زن

 زبـان  بـر  را شـهادتین  و آمـد  مـسجد  جلـویی  قـسمت  به زن آن .ورد آ می

  .راند

 بــاز نیوزیلنــد بــه .شــد راحــت خیــالم اآلن :گفــت شــخص آن ســپس

   .سپارم می شما به امانتی صورت به را او و گردم می

 دارش عهــده ،کنیــد یــاري را او بایــد شــما !ســائوپائولو مــسلمانان اي

   .بیاموزید اسالم او به و ،باشید

   .باش گواه خداوندا کردم؟ ابالغ آیا 
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  .ساندر پایان به را سخنانش شخص آن

 بـه  من :گفت و برخاست )پائولو سائو مقیمان از( نمازگزاران از یکی

   .شویم می او دار   عهده ام   برزیلی زن همراه

 اطرافیـانم  .شد جاري هایم اشک وقت چه ندانستم و افتاد هلرز به بدنم

 هـم  هنـوز  بـودیم  فهمیـده  چون .ریختند می اشک و کردند می گریه همه

 را خـود  مـال  و جان جهنم آتش از ها   انسان نجات يبرا که هستند کسانی

   .گذارند می گرو

 :گریــست مـی  خجالــت از بعـضی  و خوشـحالی  فــرط از مـا  از بعـضی 

 ایـن  کـه  حـالی  در .ایـم  نداده انجام دین این براي کاري اینکه از خجالت

 سـر  پـشت  خـدا  دیـن  رساندن خاطر به را زمین ي کره قطر نصف شخص

  .بود گذاشته





 .بخوانـد  مـسجد  در را نمـازش  تا شد بیدار خواب از زود صبح مردي

 هـایش  لبـاس  و خـورد  زمـین  راه در امـا  شـد  مـسجد  راهی و پوشید لباس

 .تبرگش خانه به و کرد تمیز را خودش ،شد بلند او .شد کثیف

 نقطـه  همان در و شد مسجد راهی دوباره و کرد عوض را هایش لباس

 !خورد زمین مجدداً

 بـار  یـک  .برگـشت  خانـه  به و کرد تمیز را خودش ،شد بلند دوباره او

  .دش مسجد راهی و کرد عوض را هایش لباس دیگر

 را نـامش  و کـرد  برخـورد  داشـت  دسـت  در چراغ که مردي با راه در

 زمـین  بـه  بـار  دو مـسجد  بـه  راه در شـما  دیـدم  مـن  :داد پاسخ مرد .پرسید

  .مکن روشن را راهتان انمبتو تا آوردم چراغ رو این از .افتادید

  .ددادن ادامه مسجد طرف به را راهشان دو هر و کرد تشکر او از مرد

ــه همــین ــه ک ــسجد ب ــیدند م ــرد ،رس ــرد از اول م ــراغ م ــ چ ــت هب  دس

  .دبخوان نماز او با و شود وارد مسجد به تا کرد درخواست

  !کرد خودداري مسجد داخل به رفتن از دوم مرد

 همــان مجــدداً و کــرد تکــرار دیگــر بــار دو را درخواســتش اول مــرد

  !شنید را جواب

 نمـاز  و شـود  مـسجد  وارد خواهد   نمی او چرا که کرد تعجب اول مرد

  !!!بخواند

  ».مهست شیطان من« :داد پاسخ دوم مرد
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   .خورد جا جواب این شنیدن با اول مرد

 ایـن  و دیـدم  مـسجد  به راه در را شما من :ددا توضیح ادامه در شیطان

 رفتیـد،  خانـه  بـه  شـما  وقتـی  !شـدم  شـما  خوردن زمین باعث که بودم من

 را شـما  گناهـان  ي ههم خدا برگشتید، مسجد به و کردید تمیز را خودتان

  .آمرزید

 را شـما  هـم  آن حتـی  و شـدم  شما خوردن زمین باعث نیز دوم بار من

 مــسجد راه بــه بیـشتر  جــدیت بــا بلکـه  ،نکــرد خانــه در مانـدن  بــه تـشویق 

   .یدبرگشت

 مـن  .بخـشید  را ات خـانواده  افـراد  گناهـان  ي ههمـ  خـدا  ،آن خـاطر  به

 خـدا  آنگاه ،بشوم شما خوردن زمین باعث دیگر بار یک اگر که ترسیدم

 سـالم  از خواسـتم  بنـابراین،  .بخـشید  خواهـد  را تـان  دهکـده  افراد گناهان

  ! ...شوم مطمئن مسجد به شما رسیدن

 چـون  ..نیندازیـد  تعویـق  بـه  هیـد د انجام دارید قصد که را خیري کار

 هـاي  سـختی  با مواجه از است ممکن پاداش و اجر چقدر دانید   نمی هرگز

  .دکنی دریافت خیر کار انجام به تالش حین در



 یـاد  بـه  را آن بایـد  کـه  داسـتانی  :کـنم  می تقدیم شما به را داستان این

 کنـیم  منتقل خویش اهرانخو و دختران همسران، به را آن و باشیم داشته

 دیـن  کـه  بدانند همه تا بسپارند خاطر به خود جان و عقل    دل، در را آن تا

 کننـد  خـالی  شـانه  آن از آن اهل اگر حتی ؛است سربلند و پیروز خداوند

 مـا  زبان با    کنند، می زندگی ما بین در و هستند منتسب آن به که افرادي یا

 جنـگ  سـر  آن بـا  ،خواننـد  مـی  نمـاز  ما ي هقبل طرف به و گویند می سخن

   .باشند داشته

 بلـد  عربـی  زبـان  ،کفـر  سرزمین از و مسلمان تازه ... روسیه از دختري

 بــاز آن رفــتن از مــا مــردان بیــشتر کــه بــود پیمــوده را مــسیري امــا ،نبــود

  .اند مانده

 

 روسـی  تاجر یک .بود آمده روسیه از روسی زنان از تن چند همراه به

 و برقـی  وسـایل  خریـد  ،هـدف  .بود آورده خلیجی کشور این به ار ها   آن

   .بود شخصی وسایل عنوان به روسیه کشور به آن کردن وارد

 گمرکــی هــاي هزینــه شــامل وسـایل  ایــن دیگــر ،روش ایــن ابــ چـون 

 بـا  زنان این از گرفتن تحویل از پس را وسایل این روسی تاجر و شد   نمی

 .داد مـی  دسـتمزد  هـا    آن به عوض در و ختفرو می روسیه در فراوان سود

 بـسیار  هـا    آن براي چون .بود شده تبدیل رایج امري به روسیه در کار این
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  .شد می تمام ارزان

 ایـن  ،رسـیدند  خلیجـی  کشور این به همراهانش با تاجر این که زمانی

 بـراي  را بودنـد  گذاشـته  قرار قبل از که چیزي آن با مخالف اي قضیه مرد

  .کرد رحمط ها   آن

 و بیاوریـد  دسـت  بـه  پول مبلغی تا اید آمده اینجا به اکنون شما :گفت

 مردمـانی  و حـصر  و حد   بی اموال و فراوان ثروت به که است مکانی اینجا

 !!دارد شهرت کنند می خرج حساب   بی که

 اراده کـه  شـما  از یک هر چیست؟ فحشا و فروشی تن درباره شما نظر

 و خـود  دام کـردن  پهن به شروع و ستا او انتظار رد فراوانی ثروت    ،کند

 شـیطانیش  نظرات با را ها   آن بیشتر که جایی تا نمود ها   آن اغواي و فریب

   .کرد قانع

 بتوانـد  کـه  نبود میان در اخالقی التزام و ایمانی ي هبازدارند هیچ چون

 نـرم  پنجه و دست آن با که فقري ضمن در و کند منع کار این از را ها   آن

  .خواند می فرا کاري چنین قبول به را ها   آن ،کردند می

 و گرفـت  تمـسخر  به را او روسی تاجر و نکرد قبول که زن یک مگر

ــت ــو :گف ــن در ت ــشور ای ــین از ک ــی ب ــون .   روي م ــودت چ ــستی خ  و ه

   .داد نخواهم تو به چیز هیچ من و هایت لباس

 تـصمیم  نـد؟ بک توانـد  مـی  کـاري  چـه  کـه  پرداخـت  فکر به خانم آن

 بــه و شــد خــارج منــزل از برداشــت، را اش   گذرنامــه .گرفــت اي عاقالنــه

 را خـود  کـه  لباسی جز به نداشت همراه به چیزي هیچ .گریخت ها   خیابان

   .اش گذرنامه و بود پوشانده آن با
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 بـن  بـه  وقـت  هـر  :گفـت  و زد صـدا  را او ،دیـد  را او که روسی تاجر

 کـه  را آدرس ،اینجـا  بیـا  ،شـد  بسته رویت به ها   راه ي ههم و رسیدي بست

  .داري

 در خـواهرم  دو و مـادر  ه همـرا  به من :کند می تعریف داستان گوینده

 و دویـد  مـا  طـرف  بـه  سـرعت  بـه  زن ایـن  ناگهان که رفتیم می راه خیابان

 فهمانـدیم  او بـه  مـا  .روسی زبان به البته .کرد ما با کردن صحبت به شروع

   .نیستیم بلد روسی که

  بلدید؟ انگلیسی :فتگ

 بـا  همـراه  و غـم  بـا  پوشـیده  خوشحالی ولی شد، خوشحال .بله :گفتیم

  .گریه

 شـما  از فقـط  و است چنین این داستانم و هستم روسی زنی من :گفت

 در ام   خـانواده  بـا  بتـوانم  تـا  بدهیـد  مکـان  و جا من به مدتی که خواهم می

   .بگیرم تصمیم کارم مورد در و بگیرم تماس روسیه

 قبـول  را او آیـا  کـه  کـردیم  مـشورت  به شروع زن این مورد در نیز ما

  !... یا فراري یا ،باشد باز حقه شاید .نه یا کنیم

 خانـه  به خود با را او و کنیم باور را سخنش که دیدیم صالح آخر در

 امـا  ،کـرد  گـرفتن  تمـاس  بـه  شـروع  ،رسـیدیم  خانه به که هنگامی .ببریم

   .نداشت هاي فاید اما ،کرد تالش ربسیا .بود قطع کشورش خطوط

 اسـالم  بـه  را او و کردنـد  مـی  رفتـار  خواهر یک همانند او با خواهرانم

 کـرد،  مـی  رد بـود،  متنفـر  اسـالم  از کـرد،    نمی قبول او اما کردند، دعوت
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ـ راُ متعـصب  ي هخـانواد  از او چـون  .نداشت دوست  از کـه  بـود  1وکسدتُ

 ولـی  شـدیم،  مـی  امیـد  نا او از گاهی گاه .آمد می بدش مسلمانان و اسالم

  .گذارد   نمی ناامیدي براي جایی فراوان اصرار

 کمــک خــواهرانم بــه بحــث در گــاهی هــم مــن :اســت گفتــه خالــد

   .شدم می بحث وارد مستقیماً خودم هم گاهی و کردم می

 کتـابی  آنجـا  مسئول از و رفتم دعوت ي کتابخانه به ها   روز از یکی در

 را مـا  حکایت مشابه داستانی برایم او و کردم طلب الماس مورد در روسی

  .کند تشویق اسالم به زن این دعوت براي را من تا کرد تعریف

 مـن  به و آمد اینجا به جوانی :گوید می خالد مورد در کتابخانه مسئول

  دارید؟ انگلیسی یا روسی زبان به اسالم درباره هایی کتاب آیا :گفت

 تــو و دهـم  مـی  تـو  بـه  دارم هرچـه  .سـت ا مکـ  امـا  ،داریـم  بلـه  :گفـتم 

 .بـدهم  کتـاب  تو به باز تا بیایی دیگر روز ده یا هفته یک از بعد توانی می

   .رفت و برداشت کتابچه کمی تعداد نیز او

 تـاي  سـه  بودنـد  او همراه زن چهار که حالی در برگشت مدتی از بعد

 امـا  ،دبـو  معلـوم  دستهایـشان  و صـورت  فقـط  کـه  بودنـد  حجـاب  با ها   آن

  .بود آشکار موهایش و نبود حجابی سرش بر بود زیبایی زن که چهارمی

 او سـپس  .کنـد  راهنمایی زنان انتظار اتاق به را ها   زن خواستم خالد از

 .اسـت  چنـان  و چنـین  داسـتانش  روسـی  زن ایـن  :گفـت  و آمـد  من پیش

 از و بـودم  آمـده  اینجا قبل هفته یک حدود من و گفتم که داستانی همان
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 همـراه  بـه  دیگـري  هـاي  کتـاب  تـا  ام   آمـده  اآلن و بودم گرفته کتاب شما

 او و کـردم  عرضـه  او بـه  را اسـالم  مـن  چـون  .بگیرم شما از نوار تعدادي

 او بـا  شـود  مـسلمان  اگـر  کـه  ام   گفتـه  او بـه  و کنـد  مـی  قبول دارد کم کم

  .کنم می ازدواج

 را هـا    آن کـه  مداد او بـه  دیگري هاي کتاب :گوید می کتابخانه مسئول

 و شـده  مـسلمان  زن آن :داد خبـر  و برگشت مدتی از بعد و برد خودش با

  .کند آشکار را اسالمش خواهد می

 را هـا    کتاب از سري یک که خواستم او از :گوید می کتابخانه مسئول

 بایـد  اینجـا  قـانون  طبـق  چـون  .بخواند خوب را ها   آن تا بدهد همسرش به

 پـیش  بـه  را او سـپس  و خوانـد  را ها   کتاب زن آن ... بدهد امتحان زن آن

  .بگیرم امتحان او از تا آورد من

 مـشخص  را دیگري وقت هم من .شد قبول او و گرفتم امتحان هم من

  .کند اعالم را اسالمش و بیاید تا کردم

 را خـواهران  از گروهـی  خالـد  بـه  مـن  ،کـرد  اعـالم  را اسالمش وقتی

 قـرآن  آمـوزش  کـالس  بودنـد،  عـالی  تتحصیال داراي که کردم معرفی

  .کنند برقرار ارتباط زن آن با بهتر توانستند می و ،داشتند کریم

 نـشانم  را خـود  ازدواج سـند  تـا  آمدنـد  همـسرش  و خالد مدتی از بعد

   .دهند

  .کردم ازدواج الحمدهللا من بده مژده :گفت خالد

 ایـن  دکر زده شگفت را من که چیزي ولی :گوید می کتابخانه مسئول

 بـدنش  از یقـسمت  هـیچ  و بـود  کرده تن به کاملی حجاب زن این که بود
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  .نبود آشکار

 ؟است شده گونه این چرا :گفتم خالد به شوخی به

 بـراي  او همـراه  ازدواج از بعـد  .دارد ظریفـی  و مفـصل  داستان :گفت

 و دیـد  را محجبـه  زنـان  همسرم که بودیم رفته بازار به احتیاجاتمان خرید

 همـین  بـراي  ،دیـد  مـی  کامـل  حجاب با را زنی او که بود باري ناولی این

   .بود عجیب برایش

 در عیبـی  آیـا  پوشـد؟  مـی  لبـاس  گونـه  ایـن  زن این چرا :گفت من به

  کند؟ پنهان دیگران از خواهد می که هست بدنش

 حجـابی  زن ایـن  .نـه  دادم جواب اسالمی غیرت با من :گوید می خالد

 برگزیـده  بنـدگانش  بـراي  تعـالی  و حانهسـب  خداونـد  کـه  است پوشیده را

   .است داده دستور آن به ،سلم و علیه و اهللا صلی خدا، رسول و است

 اسـالمی  حجـاب  همـان  این یقیناً بله :گفت من به فکر کمی از بعد او

   .است

   فهمیدي؟ کجا از :فتمگ

 مردمـان  چـشمان  شوم می تجاري اماکن وارد وقت هر اآلن من :گفت

 باید پس .شود تکه تکه خواهد می صورتم انگار !ددر می را صورتم آنجا

 ایـن  از مـن  و باشـد  همـسرم  بـراي  فقـط  صـورتم  باید .بپوشانم را صورتم

   .حجاب با مگر ؛آیم   نمی بیرون بازار

 تـا  بخـرم  حجـابی  بـرایش  که شدم مجبور قسم خدا به :گوید می خالد

  .بپوشد را آن او

 و خالـد  از مـاه  شـش  یـا  پـنج  حـدود  سپس :گوید می کتابخانه مسئول
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 از مـن  و آمـد  پیشم خالد مدت این از بعد ،ماندم خبر   بی اش   روسی همسر

  .شدم جویا را نیامدنش علت او

 کـه  آمـد  پـیش  مـصلحتی  بلکـه  ام   نکـرده  رابطـه  قطـع  تو با من :گفت

 و اسـت  شـده  تمام مصلحت آن دیگر اآلن و بمانم دور تو از شدم مجبور

 و هـا    درس چـون  .کـنم  تعریـف  برایـت  را آن تا ام   آمده و هستم اینجا من

  .دارد وجود آن در بزرگی هاي عبرت

 محبـت  ،شـد  شـروع  زندگیمان و کردم ازدواج زن این با اینکه از بعد

 ولــی ،فراگرفــت را وجــودم تمــام کـه  جــایی تــا شــد زیــاد مـن  دل در او

 پایـان  هبـ  همـسرم  گذرنامـه  مدت که بود این هم آن و آمد پیش مشکلی

 ایـن  کـه  بـود  ایـن  بعـدي  مـشکل  و کـردیم  می عوض را آن باید و رسید

 یــک هــم مــن و شــد مــی عــوض خــودش شــهر همــان در بایــد گذرنامــه

 بـه  پـس  .نداشـتم  همراه به دیگري چیز اقامت جواز جز و هستم فلسطینی

 قـانونی  غیـر  اینجـا  در او اقامـت  گرنـه، و .بـستیم  می سفر رخت باید ناچار

  .شد می

 پـرواز  خط ترین ارزان دنبال به شدیم مجبور مادي مشکالت اطرخ به

 بـا  و گـرفتیم  بلیـت  دو پـس  .بـود  روسیه هوایی خطوط همان که بگردیم

   .شدیم هواپیما سوار همسرم

ــن ــه م ــتم ب ــا زن اي  :اوگف ــه اآلن م ــاب ب ــو خاطرحج ــشکل ت  دچارم

 کـنم  اطاعـت  کـافران  این از خواهی می من از تو ،خالد :گفت .شویم می

 اهللا فرمـان  از و شـوند  مـی  جهـنم  هیـزم  ،بمیرنـد  افکارشـان  ایـن  با اگر که

 انجـام  را کـار  ایـن  مـن  کـه  نـدارد  امکان کنم؟ پیچی سر تعالی و سبحانه
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  .دهم

 یـا  مـاه  یـک  هنـوز  کـه  اسـت  مسلمان تازه یک سخن این ،کنید نگاه

 کنـیم  مـی  ادعـا  کـه  چـه  تـو  و مـن  !اسـت  شـده  مسلمان که نیست تر   یبش

 هستیم باسابقه نیمسلما

 .شـد  سـرازیر  مـا  سـوي  بـه  مـردم  نگـاه  و شـدیم  سوار :گوید می خالد

 سـرو  هـم  مشروب غذا همراه به و کردند غذا پخش به شروع مهمانداران

   .شد

 ،ضـابطه    بـی  الفـاظ  و کـرد  اثـر  مـردم  سـر  در الکلی مشروبات کم کم

 مــا کنــار در و شــد شــروع مــردم هــاي نگــاه و اشــاره و مــسخره و خنــده

  .کردند می مسخره را ما و ایستادند می

 و خندیـد  مـی  و زد می لبخند همسرم اما فهمیدم   نمی هم کلمه یک من

 نگـاهش  :گویـد  مـی  یکـی  ایـن  .کرد می ترجمه برایم را ها   آن هاي حرف

 یکـی  آن و انـدازد  مـی  متلـک  یکی این و است چنان و چنین انگار کنید

  .کند می مسخره

 در هـا    ایـن  چـون  .نکن تنگ را خُلقت و نشو احتنار .نه :گفت می او

 و علیـه  و اهللا صـلی  خـدا،  رسـول  اصـحاب  بـه  که امتحاناتی و ها   بال مقابل

 شـد  قلـبم  وارد تیـري  گـویی  کردم احساس .نیست چیزي رسید می ،سلم

   .شود   نمی خارج آن از دیگر که

 ودخـ  بـا  شدیم فرودگاه وارد و رسیدیم که مذکور شهر به :گوید می

 و شـود  تمـام  کارهایمان تا مانیم می آنجا و رویم می اش   خانواده نزد گفتم

 و هـستند  متعـصب  دینـشان  به نسبت ام   خانواده نه :گفت او ولی برگردیم،
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 آنجـا  و کنـیم  مـی  اجـاره  را اتـاقی  .بـرویم  آنجـا  بـه  اآلن خـواهم    نمـی  من

  .مانیم می

 نـزد  کـار  دادن انجـام  رايب و رفتیم گذرنامه ي اداره به روز آن فرداي

 دادن انجــام خواســت در هــا   آن از و رفتــیم ســوم و دوم بعــد ،اول مــسئول

 از هـم  ها   آن از کی هر .کردیم را گذرنامه تعویض جهت قانونی مراحل

   .نمودند طلب را همسرم عکس همراه به قدیمی ي گذرنامه ما

 صـورتی  هب بود حجاب با و سفید و سیاه که را خود عکس نیز همسرم

ــه ــط ک ــره فق ــورت ي دای ــان ص ــود نمای ــی در ب ــوي و آورد م ــا   آن جل  ه

 ایـن  :گفـت  مـی  و کرد می رد را آن هم مسئوالن از کی هر .گذاشت می

 ،صـورت  آن در کـه  خواهیم می رنگی عکس ما .نیست قبول قابل عکس

 نـدارد  امکـان  وجـه  هچ به :گفت می زن و باشد واضح کامالً گردن و مو

   .یرمبگ عکسی چنین

 ایـن  بـا  مگـر  بگیـري  گذرنامـه  نـدارد  امکـان  :گفت می هم مسئول هر

  .داد می ارجاع بعدي مسئول به را ما و شرایط

 مـسکو  ي هگذرنامـ  رئـیس  فقـط  را شـما  مـشکل  :گفتند ما به آخر در

  .کند حل تواند می

   .مسکو رویم می خالد :گفت و کرد نگاه خالد به

   :که کند عقان را او که کرد می تالش هم خالد

ُيكلفَ ال َِّ ًنفسا اهللاَُّ ُ ْ َإال َ َوسعها ِ َ ُْ
1  
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   و

ُاتقوا ْاستطعتم َما اهللاََّ َّ ُْ َْ َ1  

 خواهنـد  ضـرورت  بـراي  افـراد  از بعضی فقط را گذرنامه این اینکه و

   .شود تمام مدتش تا کن مخفی خانه در را آن بعد و دید

 ،شـناختم  را خـدا  دیـن  اینکه از بعد من که ندارد امکان .نه نه، :گفت

 مـن  بیایی مسکو به خواهی   نمی تو اگر .است بزرگ خدا .شوم حجاب   بی

   .روم می ضرورت خاطر به

 و کـردیم  اجـاره  اتـاق  .رفتـیم  مـسکو  به و کردم قبول :گوید می خالد

  .ماندیم

 نـزد  طبیعتـاً  و افتـادیم  راه بـه  گذرنامـه  رئـیس  دیـدن  بـراي  صبح فردا

 و رسـیدیم  رئـیس  اتـاق  بـه  راه نهایت در و رفتیم مسو و دوم    اول، مسئول

  .شدیم داخل

 ،دیـد  را هـا    عکـس  و گذرنامـه  کـه  هنگـامی  .بـود  خبیثـی  بسیار انسان

 هـستی؟  ها   عکس این صاحب تو که کند می ثابت من به کسی چه :گفت

 را آن درِ و گذاشـت  میـزش  کـشوي  در و گرفت را ها   عکس و گذرنامه

 اینکـه  مگـر  ؛نـداري  و اي نداشـته  اي گذرنامـه  یچهـ  تو :گفت و کرد قفل

 .بیاوري را ما دستورات با مطابق عکس

 .نداشـت  اي ه فایـد  اما کنیم قانع را رئیس کردیم سعی :گوید می خالد

 انـسان  از توانایی حسب بر خداوند که کردم همسرم با بحث به شروع من
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   :داد جواب من به او ولی دارد، انتظار

ْومن ِيتق ََ َّ ْجيعل اهللاََّ َ َ ْ ُله َ ًَخمرجا َ َ ُويرزقه ْ َْ ُ ْ ْمن َ
ُحيث ِ ْ ُحيتسبَ ال َ ْ

ِ َ َ1 

 دفتـرش  از را مـا  و شـد  عـصبانی  رئیس ما بحث و جر اثناي در طبیعتا

   .کرد بیرون

 بحـث  موضـوع  ي هدربـار  تـا  اتاقمـان  به رفتیم و آمدیم بیرون اداره از

 بیـاورد  دلیـل  او و بیاورم لدلی من    .را من نیز او و کنم قانع را او من :کنیم

 خواسـتم  مـن  و خـوردیم  شـام  و خواندیم را عشا نماز و شد شب اینکه تا

  .بخوابم

 بخـوابی؟  خـواهی  مـی  سـخت  وضـعیت  ایـن  در خالـد،  :گفـت  من به

 سـوي  بـه  التمـاس  بـه  احتیـاج  اآلن مـا  کـه  حـالی  در بخـوابی  خـواهی  می

 زمـان  اکنـون  چـون  .بیـاور  رو خداوند به و شو بلند داریم؟ پروردگارمان

  .است بردن پناه

 امـا  .خوابیدم بعدش و خواندم نماز توانستم می که قدر هر و شدم بلند

   .خواند می نماز پیوسته او

 یـا  بـود  رکـوع  حـال  در یا کردم می نگاهش و شدم می بیدار وقت هر

 را مـن  او و دمیـد  صـبح  ي هسپید که زمانی تا گریه یا دعا یا قیام یا سجده

  .بخوانیم نماز هم با بیا است صبح نماز وقت شو بیدار :گفت و کرد بیدار

 خوابیـد  کمی او سپس .خواندیم نماز هم با و گرفتم وضو و شدم بلند

  .گذرنامه ي اداره برویم شو بلند :گفت بعد و
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   !!نداریم عکسی ،کجاست ها   عکس !مدرکی؟ چه با برویم؟ :گفتم

  .نشو امید نا خدا ترحم از .کنیم تالش و برویم باید :تگف

 بـود،  آشـکار  و معروف شمایلش همسرم .رفتیم هم با :گوید می خالد

 دفتـر  اولـین  بـه  که همین قسم خدا به .پوشاند می را بدنش تمام که عبایی   

   فالن؟ دختر فالنی :زد صدا کارمندان از یکی ،گذاشتیم پا اداره

   .بله داد جواب همسرم

 ولـی  خواسـتی،  مـی  کـه  صـورتی  همان به ؛ات گذرنامه این بیا :گفت

  .کنی پرداخت باید را اش   هزینه اول

 کـه  را هـایی  پـول  تمـامی  اگـر  قـسم  خـدا  به و شدیم خوشحال خیلی

   .دادیم می او به ،خواست می بود همراهمان

  .برگشتیم و دادیم را اش   هزینه و گرفتیم را گذرنامه

   :که گفتمن تو به :گفت می کرد می نگاه من به او راه در

ْومن ِيتق ََ َّ ْجيعل اهللاََّ َ َ ْ ُله َ ًَخمرجا َ َ ْ
1 

 تربیـت  چنـان  دلـم  در گفـت  مـی  کـه  را کلمـاتی  این :گوید می خالد

ــانی ــه ایم ــاي ب ــت ج ــه گذاش ــن در ک ــال ای ــاي س ــا   درس از دراز ه  و ه

  .بود نمانده جاي به ،بودم شنیده که هایی سخنرانی

 گذاشـتیم  اتـاق  در را وسایلمان امتم    زدیم، هرم را گذرنامه آن از بعد

 بـاز  را در بزرگش برادر .زدیم در و رفتیم .برویم همسرم خانواده پیش تا

 !!کرد تعجب و شد خوشحال دید را خواهرش که هنگامی کرد
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 لبـاس  !!نبـود  او لبـاس  ،لبـاس  ولـی  بـود،  خواهرش چهره همان چهره

 !بود پوشانده را شصورت جز بدن ي ههم که سیاهی

 در را بـرادرش  و زد مـی  لبخنـد  کـه  حـالی  در .شـد  خانه وارد همسرم

 .نشـستم  خانـه  سـالن  در و شدم وارد من هم آن از بعد .بود گرفته آغوش

 .بود نمایان فقر آثار آن از که بود سنتی و ساده اي خانه

 زدنـشان  حـرف  صداي .اتاق داخل رفت همسرم ولی نشستم، تنها من

 آن از چیــزي مــن کــه روسـی  بــانز بــه زن و مـرد  صــداي .شــنیدم مـی  را

  .کنند می صحبت چه درباره که دانستم   نمی و فهمیدم   نمی

 هـوا  بـه  فریـاد  و داد و کـرد  تغییـر  حـن ل و شد بلند ها   صدا کم کم ولی

 توانـستم    نمـی  ولـی  شود، می خراب دارد اوضاع که کردم احساس !رفت

   .نبودم بلد روسی زبان چون چرا؟ بفهمم

 بـا  .آمدنـد  مـن  پیش پیرمرد یک و جوان سه ناگهان ظهلح چند از بعد

  !اند آمده دخترشان همسر به گویی آمد خوش براي حتماً گفتم خودم

 وقتـی  !شد خورد و زد و کتک به تبدیل گویی آمد خوش ناگهان اما

 اسـت  نمانده چیزي و هستم وحشی تا چند بین من که دیدم آمدم خود به

 خـود  نجات و فرار جز اي ه چار هیچ پس .کنم خداحافظی دنیا این از که

   .بود من نجات براي حل   راه تنها این .ندیدم ها   آن دست از

 را مـن  هـم  هـا    آن و کـردم  فـرار  خانـه  از و کـردم  باز را در سرعت به

  .کردند دنبال

 اجـاره  کـه  اتـاقی  طـرف  بـه  رفتم و کردم گم را خود جمعیت بین در

 پیـشانی،  کـردم،  نگـاه  خـودم  بـه  ... نبـود  دور زیاد آنجا از و بودیم کرده
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 هـایم  لبـاس  .بـود  جـاري  دهـانم  از خون و بود کرده ورم دماغم و ها   گونه   

   .بود شده پاره وحشتناك هاي ضربه آن خاطر به هم

  شود؟ می چه همسرم ولی کردم، پیدا نجات اآلن من :گفتم خودم با

 کـردم،  مـی  کـر ف همسرم به و کردم فراموش را خودم :گوید می خالد

 !داشتم دوست را همسرم که بود این مشکل آخر

 را هـایی    کتک و ضربات همان نیز او آیا .بود چشمانم جلوي اش   قیافه

 زن او .دارم تحمـل  و هـستم  مـرد  مـن  بودم؟ خورده من که است خورده

 دیـن  از شاید یا ،دکن می ها   ر را من یا ،دمیر می حتماً ندارد، طاقت و است

  ... دبرگرد

 پرسـه  سـرم  در غریـب  و عجیب افکار و کرد شروع را کارش شیطان

  ... داشت نخواهی همسري امروز از دیگر تو که زد

 ده بـا  شاید است پایین ها   آدم قیمت اینجا نه، !بروم کردم؟ می باید چه

 خانـه  در بایـد  پـس  .باشـند  کـرده  اجیـر  مـن  کشتن براي را شخصی دالر

 و سـر  رفـتم  و کـردم  عوض را هایم   لباس .شد صبح اینکه تا ماندم و بمانم

  .بگیرم نظر تحت دور از را ها   آن خانه و بدهم آب گوشی

 را مـن  کـه  هـایی    همـان  و شـد  بـاز  در ناگهان ... بود بسته شان   خانه در

 .بروند کار سر خواهند می فهمیدم .آمدند بیرون خانه از بودند زده کتک

 بـه  هـا    آن اینکـه  از بعد پاییدم می را خانه ردو از داشتم که چهارم روز

 کـه  دیدم را همسرم چهره شد، باز خانه در ناگهان بودند رفته سرکارشان

   .کرد می نگاه را راست و چپ

 از زیباتر و انگیزتر شگفت اي صحنه زندگیم طول در :گوید می خالد
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 بـا  .بـودم  دهدیـ  اصـالً  را او از زیبـاتر  و بهتـر  نکنم فکر .بودم ندیده را این

 نزدیـک  سریع .بود خون از رنگین و قرمز دیدم می که اي ه چهر این اینکه

 .بـود  شـده  قرمـز  رنگـش  آخـر  .بمیرم بود نزدیک    ،کردم نگاه او به .رفتم

 لبـاس  یـک  فقـط  و بـود  خـون  همـه  پاهـایش  و دستانش صورتش، روي

   .بود پوشانده را بدنش ساده

 و بودنـد  بـسته  را او پـاي  آن ابـ  کـه  افتـاد  زنجیـري  بـه  چـشمم  ناگهان

 دیـدم  را او کـه  زمـانی  .بـود  کـرده  قفـل  پشت از را دستانش که زنجیري

   .کردم گریه و دارم نگه را خودم نتوانستم

   !خالد :گفت من به

 پایـدارم  ،بـستم  خدا با که عهدي همان بر من ،باش مطمئن :اینکه اول

 بـا  ام   کـشیده  مـن  نچـه آ .نیست او جز حقی رب معبود هیچ که اهللا به قسم و

 ،انــد   کــشیده مرســلین و انبیــا بلکــه و ،تــابعین و اصــحاب آنچــه از اي ه ذر

  .کند   نمی برابري

  .نکن وساطت ام   خانواده و من بین :اینکه دوم

 دعـا  زیـاد  ولـی  بیـایم،  مـن  اهللا شـاء  نا که زمانی تا بمان اتاق در :سوم

 خداونـد  از بعـد  نمـاز  نچـو  .بخـوان  زیـاد  نمـاز  و بخـوان  شـب  نماز .کن

   .است انسان براي پناهگاه بهترین

 روز سـه  ،   روز دو ... روز یـک  .مانـدم  اتاقم در و رفتم :گوید می خالد

 کـسی  چـه  یعنـی  ،آمـد  در صـدا  بـه  اتاق در ناگهان سوم، روز آخر در و

  باشد؟ تواند می

 ترسـیدم،  بـسیار  .شنوم می را در صداي اتاق این در که است بار اولین
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 پیـدا  را من جاي حتماً !!است آمده اینجا شب نیمه این در کسی چه یعنی

  .اند کرده

 را آن از زیبـاتر  کـه  شـنیدم  صـدایی  ناگهـان  کـه  بـودم  افکـار  این در

 :گفـت  .بـود  خـودش  کـردم  بـاز  را در .بـود  همسرم صداي ،بودم نشنیده

   .رویم می اآلن

   حال؟ این با :گفتم

   .بله :گفت

 و پوشـید  و آورد در چمدان از را بود من همراه که يا ه ساد هاي لباس

 و کـرد  تـن  بـه  ،بـود  آورده خـود  بـا  احتیـاط  براي که را ییعبا و حجاب

   .گرفتیم ماشین و برداشتیم را وسایلمان سپس

   .فرودگاه :گفتم راننده به

   .بودم گرفته یاد روسی زبان به را فرودگاه کلمه

   .رویم می شهر فالن به رویم   نمی فرودگاه نه :گفت همسرم

  !!کنیم فرار خواهیم می ما ؟چرا :گفتم

 بـه  فرودگـاه  در ام   کـرده  فرار من که شوند خبربا اگر ها   آن نه، :گفت

 شـهر  بـه  آنجـا  از سـپس  .رویـم  مـی  شـهر  فالن به ولی ،گردند می ما دنبال

  .باشد داشته المللی بین فرودگاه که برسیم شهري به اینکه تا بعدي

 پـرواز  تـا  امـا  .کـردیم  رزرو تبلیـ  و رسـیدیم  المللـی  بین ودگاهفر به

 .ماندیم آنجا و گرفتیم اتاقی خاطر همین به بود، مانده زیادي وقت

 روي سـالمی  جـاي  هیچ !خدایا .کردم نگاه همسرم به :گوید می خالد

 افتاد؟ تو براي اتفاقی چه پرسیدم او از راه بین در .نبود بدنش
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 :گفتنـد  مـن  بـه  نشستم ام   خانواده با و شدم خانه وارد که زمانی :گفت

   اي؟ پوشیده تو که است لباسی چه این

   .است اسالم لباس این :گفتم

   کیست؟ مرد این :گفتند

   .ام   کرده ازدواج او با و مشد مسلمان من .است نم همسر او :گفتم

   .ندارد امکان این :گفتند ها   آن

 آن داسـتان  مـن  و بگـویم  برایتان را داستانم تا کنید گوش اول :گفتم

 .بکشاند بد کار به را من خواست می که کردم تعریف را روسی تاجر

 فحـشا  کار آن اگر :گفتند او به .کنید نگاه گرامی خواهران و برادران

 کـه  ایـن  از بـود  بهتـر  مـا  براي فروختی می را آبرویت و دادي می انجام را

  !!!بیایی اینجا مسلمان

   .کنید نگاه قوم این شدید تعصب به

 یـا  ارتـدوکس  دیـن  بـا  مگر ؛روي   نمی بیرون خانه این از :گفتند او به

   .جان   بی جسد

 هـا    ر را دینـت  چـرا  :کـرد  کـردن  سـؤال  بـه  شـروع  خواهرم آن از بعد

 هـم  مـن  !!؟... و اجـدادت  دیـن  ... پـدرت  دیـن  ... مـادرت  دیـن  کردي؟

 :کـردم  تـشریح  او براي را ماسال حقیقت و ،او کردن قانع به کردم شروع

  .دارد که پاکی و خالص عقیده از و ،دین این هاي خوبی و ها   بزرگی از   

 بـرایش  قـضیه  کـم  کـم  و نمـود  تأثیرگـذاري  به شروع سخنانم کم کم

  .گشت می آشکار کرد می زندگی آن در که باطلی و شد می روشن

 همـان  ،اسـت  صـحیح  دیـن  همـان  این .است تو با حق :گفت آخر در
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   .کنم قبول را آن باید هم من که دینی

 تـو  بـه  خواهم می من    !خواهرم کن گوش :گفت من به وقت درهمین

   .کنم کمک

 بتـوانم  کـه  کـن  کـاري  کنی کمک من به خواهی می اگر :گفتم او به

 بـسته  آن بـا  مـن  که بود زنجیري عدد دو آن مشکل ولی ببینم، را همسرم

 هـا    زنجیر این و بود خواهرم دست سوم یرزنج کلید فقط چون .بودم شده

  .کنم فرار نتوانم من تا بود شده بسته خانه هاي ستون از یکی به

 دیـن  راه در گرفـت  تـصمیم  ،کـرد  قبـول  را اسالم خواهرم که روزي

 از را مـن  گرفـت  تـصمیم  .مـن  قربـانی  از تر بزرگ اي قربانی ،دهد قربانی

  .بود برادرم دست ها   کلید اینکه وجود با دهد فراري خانه

 او بـه  تـا  کـرد  آماده غلیظی مشروب برادرم براي خواهرم روز آن در

 را هـا    کلید سپس .فهمید   نمی چیزي اینکه تا خورد ي قدر به هم او و بدهد

  .آمدم تو پیش شب آخر من و کرد باز را ها   زنجیر و برداشت او جیب از

   خواهرت؟ پس :گفت خالد

 هـا    آن از و نکنـد  اعـالم  را اسـالمش  کـه  واسـتم خ خـواهرم  از :گفت

  .شود فراهم شرایط اینکه تا کند یمخف

 کـشور  بـه  و شدیم هواپیما سوار .فرارسید پرواز زمان :گوید می خالد

 آثـار  اینکه تا شد بستري مدتی و بردم بیمارستان به را همسرم و بازگشتیم

  .شود پاك هایش   جراحت و ها   ضربه



 چگـونگی  ي دربـاره  اي کتابچـه  مـسجد  امـام  شـدم  مسلمان که روزي

 نگرانـی  بـود،  عجیـب  نمـ  بـراي  کـه  چیـزي  ولـی  د،دا مـن  بـه  نماز اداي

  .بودند من همراه که بود مسلمانی یاندانشجو

 !رونیـا  فـشار  خـودت  بـه  !باش راحت :کردند می اصرار شدت به همه

  .يوبر پیش آرام آرام فعالً است بهتر

 نـصیحت  مـن  ولـی  اسـت؟  سـخت  اینقـدر  نماز آیا :گفتم خودم پیش

 بـه  را گانـه  پـنج  هـاي  نمـاز  گـرفتم  تـصمیم  و کردم فراموش را ها   دانشجو

  .کنم شروع زودي

 و بـودم  نشسته صندلی روي بر خودم اتاق در را زیادي مدت شب آن

 تکـرار  ذهـنم  در و دمکـر  مـی  مرور را نماز هاي حرکت اتاق کمِ نور زیر

   .کردم می

 .خوانـدم  مـی  را نمـاز  واجـب  اذکـار  و هـا    دعـا  نیز و الزم قرآنی آیات

 بـه  را هـا    آن بایـد  بـود،  عربـی  زبان به ،خواندم می باید که چیزهایی چون

  .گرفتم می فرا انگلیسی به هم را اش   معنی و کردم می حفظ عربی

 آمـادگی  کـردم  احساس آنکه تا کردم مطالعه ها   ساعت را کتابچه آن

   .دارم را نمازم اولین خواندن

 نمـاز  گـرفتم  تـصمیم  خـاطر  همین هب .بود شب ي نیمه نزدیک ساعت

 روي بـر  خـودم  روي   روبـه  را کتابچه آن دستشویی داخل .بخوانم را عشا

  .کردم باز را وضو چگونگی ي صفحه و گذاشتم روشویی سنگ
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 آشـپزي  مانند .دادم انجام دقت با و قدم به قدم را آن داخل دستورات

  !دهد می انجام را غذا یک پخت دستور بار اولین براي که

 در .برگـشتم  اتـاق  بـه  و بـستم  را آب شـیر  ،دادم انجـام  را وضـو  وقتی

 آن در چـون  .چکیـد  می میپاها و دست و صورت و سر از آب که حالی

   .نکند خشک را وضو آب آدم است بهتر ،بود نوشته کتابچه

 پـشت  بـه  نگـاهی  .بـود  قبلـه  گمـانم  به که ایستادم سمتی به اتاق وسط

 قبلـه  بـه  را دوبـاره  بعـد  !ام بـسته  را خانـه  در شـوم  مطمئن که انداختم سرم

   .کشیدم عمیقی نفس و ایستادم درست .کردم

 .بـردم  بـاال  هـایم  گـوش  طـرف  بـه  بـود  بـاز  کـه  حالی در را دستم بعد

  .کردم لمس را گوشم ي الله که طوري

  .گفتم »اکبر اهللا« آهسته صدایی با بعد

 احـساس  کمـی  هنوز چون !باشد نشنیده را صدایم کسی بودم امیدوار

 اسـت  ممکـن  که نگرانی این بر بودم نتوانسته هنوز یعنی ؛کردم می انفعال

   .کنم غلبه باشد، داشت نظر زیر را من کسی

 اگـر  :پرسـیدم  مخـود  از و ام   نکـشیده  را هـا    پـرده  که آمد یادم ناگهان

  د؟کن می فکر چه ،ببیند حالت این در را من ها   همسایه از کسی

 انـداختم  بیرون به نگاهی و رفتم پنجره طرف به و کردم ترك را نماز

 ،نیــست بیــرون کــسی دیــدم وقتــی .نیــست آنجــا کــسی شــوم مطمــئن تـا 

  .برگشتم اتاق وسط به دوباره و کشیدم را ها   پرده .کردم آرامش احساس

 تـا  را دسـتم  و ایـستادم  درسـت  و کردم قبله سوي به را دیگر بار یک

  .اکبر اهللا :گفتم آرامی به و بردم باال بناگوش
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 ي سـوره  آرامـی  به ،شد   نمی هم شنیده شاید که پایینی بسیار صداي با

 بـه  را کوتاهی ي سوره آن از پس و خواندم کنتلُ با و سختی به را فاتحه

 تـالوت  شب آن اگر عربی شخص هیچ کنم   نمی فکر ولی ،خواندم عربی

 !!گویم می چه شد می متوجه ،شنید می را من

 طـوري  .رفـتم  رکـوع  بـه  و گفتم تکبیر پایین صدایی با باز آن از پس

  .گذاشتم زانویم روي بر را هایم دست و شد پایم ساق بر عمود پشتم که

 نـشده  خـم  کـسی  بـراي  روز آن تـا  چـون  ... کـردم  خجالت احساس

  .هستم تنها که بودم خوشحال همین براي .بودم

ـ « عبـارت  ،بودم رکوع در که حال همین در سبانَح ـ ر بالْ یـ ع  را 1»یمِظِ

ـ ح نْملِ اهللاُ عمِس« :مگفت و ایستادم آن از پس .کردم تکرار ها   بار ـ بر هدمِ  انَ

لَوالْ کحمد«. 

 تکبیـر  خـضوع  بـا  دیگـر  بـار  وقتی و تپد می شدت به قلبم کردم حس

  .بود رسیده سجده وقت چون .کردم استرس احساس دوباره ،گفتم

 خـود  جـاي  در کـردم،  مـی  نگـاه  سـجده  محـل  به داشتم که حالی در

 ولـی  .آمـدم  مـی  دفـرو  پیـشانیم  و دسـت  با باید که جایی :شدم میخکوب

 تمنتوانـس  .بیـایم  پـایین  زمـین  سـوي  به نتوانستم !بکنم را کار این نتوانستم

 اي ه بنـد  ماننـد  ... کـنم  کوچـک  زمین روي بر ام   بینی گذاشتن با را خودم

 بـسته  پاهـایم  کـردم  احـساس  .شـود  مـی  کوچـک  سـرورش  برابـر  در کـه 

   .شوند خم توانند   نمی و اند   شده

                                                             



١١٤ کلید اسرار

 هـاي  قهقهـه  و هـا    خنـده  و کـردم  ذلـت  و خـواري  احساس زیاد بسیار

ــ کــه کــردم تــصور را یانمآشــنا و دوســتان  نگــاه حــالتی در را مــن ددارن

 تـا  کـردم  تـصور  .ام شـده  تبـدیل  احمق یک به ها   آن برابر در که کنند می

  .شد خواهم ها   آن تمسخر و دلسوزي برانگیختن باعث اندازه چه

 هـا    عـرب  !جـف  بیچاره :گویند می که شنیدم می را ها   آن صداي انگار

 !اند گرفته او از را عقلش سانفرانسیسکو در

  .کن کمکم کنم می خواهش ،کنم می خواهش :ادع به کردم شروع

 اآلن .بـروم  پـایین  کـه  کـردم  مجبـور  را خـودم  و کشیدم عمیقی نفس

 بعـد  و مانـدم  متـردد  لحظـه  چنـد  سـپس  .بودم نشسته خود زانوي دو روي

 خــالی افکــار ي همــه از را ذهــنم .دادم فــشار ســجاده روي بــر را پیــشانیم

 سـجده  از و گفـتم  را این .»اکبر اهللا« ؛»یلَعأَالْ یبر انَحبس« :گفتم و کردم

 نـدادم  اجازه و داشتم نگه خالی همچنان را خود ذهن .نشستم و شدم بلند

  .کند پرت را حواسم چیز هیچ

 کـه  حـالی  در .گذاشـتم  زمـین  بر را ام   پیشانی دوباره و اکبر اهللا :گفتم

ـ « ي جملـه  ،خورد می زمین به هایم نفس سبانَح ـ ر بـ  ی  هبـ  خـود  را »یلَعأَالْ

  .بدهم انجام قیمتی هر به را کار این مبود مصمم .کردم می تکرار خود

 سـه  هنـوز  :گفـتم  خـودم  به .ایستادم دوم رکعت براي .اکبر اهللا :گفتم

 ،عواطـف  با ،بود مانده باقی که نمازم قسمت آن براي .است مانده مرحله

 بـه  قبـل  ي مرحلـه  از تـر    آسان مرحله هر اما .جنگیدم غرورم و ،احساسات

 سـر  بـه  کـاملی  تقریبـاً  آرامش در سجده آخرین در اینکه تا رسید می نظر

  .بردم می
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 ســمت بــه پایــان در و خوانــدم را تــشهد ،نشــستنم آخــرین در ســپس

 ،داشـتم  قـرار  حـسی    بـی  اوج در کـه  حـالی  در .دادم سـالم  چپ و راست

 کـردم  فکر نبردي به و ماندم اقیب زمین روي بر نشسته حالت در همچنان

 یـک  دادن انجـام  بـراي  چـرا  کـه  کـشیدم  خجالت .گذاشتم سر پشت که

  .جنگیدم خودم با همه این آن پایان تا نماز

 خداونـد  بـه  ،بـودم  انداختـه  پـایین  شـرم  حالـت  با را سرم که حالی در

 .آمـدم  دور جـایی  از من دانی می آخر .ببخش را تکبرم و حماقت :مگفت

  .کنم طی باید که است مانده طوالنی اهیر هنوز

 همـین  به .بودم نکرده تجربه قبالً که کردم پیدا احساسی لحظه آن در

  .است ممکن غیر کلمات با آن وصف خاطر،

 فیوصـ ت را آن تـوانم    نمی وجه هیچ به که گرفت بر در را من موجی

 اي قطـه ن از کـه  کردم حس و بود شبیه » سرما « به حس آن اینکه جز ؛کنم

  .تابد می بیرون ام   سینه داخل

 یـادم  حتی .شوم مبهوت شد باعث آغاز در که بود عظیم موجی مانند

 یـک  از بیـشتر  چیـزي  حـس  ایـن  اینکـه  جـز  ؛لرزیدم می داشتم که هست

 مـن  احـساسات  و عواطـف  در عجیبـی  طـرز  بـه  چـون  .بود بدنی احساس

  .گذاشت تأثیر

 صـورتم  بـر  ها   اشک .کردم یهگر بدانم را آن سبب اینکه بدون سپس

 شـدیدتر  ام   گریـه  هرچـه  .شـد  بلنـد  شـدت  به ام   گریه صداي و شد جاري

 در را مـن  اي العـاده  خـارق  لطـف  و رحمت نیروي کردم می حس .شد می

  .گیرد می آغوش



١١٦ کلید اسرار

 ي شایـسته  نیـز  گریـه  ایـن  گرچه( نبود گناه احساس براي نه گریه این

   .خوشحالی یا ذلت و اريوخ احساس براي نه و )بود من

 اي ه ذخیـر  و شـد  شکـسته  درونـم  در بـزرگ  سـدي  کـه  بـود  این مثل

   .ریزد می بیرون به را خشم و ترس زا عظیم

 مغفـرت  آیـا  کـه  پرسـم  مـی  خـودم  از نویسم می را ها   این که حالی در

 و شـفا  معنـاي  بـه  آن بـا  همـراه  یـا  است گناهان از عفو معناي به تنها الهی

   .هست نیز آرامش

 خـم  زمـین  سـوي  به که حالی در و زانو دو روي بر گونه همان دتیم

  .کردم می گریه بودم، گرفته دستم دو بین را صورتم و بودم

 آن .بـودم  رسـیده  خـستگی  نهایـت  به شد تمام ام   گریه ،پایان در وقتی

 آن بـراي  نتوانـستم  هرگـز  هنگـام  آن کـه  بـود  عـادي  غیر حدي به تجربه

 آن از تـر    عجیـب  تجربـه  ایـن  کـردم  فکر لحظه آن .بیابم عقالنی تفسیري

  .کنم بازگو کسی براي بتوانم که است

 از بـیش  مـن  کـه  بـود  ایـن  فهمیـدم  لحظـه  آن کـه  چیزي ترین مهم اما

  .محتاجم نماز به و خداوند به اندازه

   :گفتم را پایانی دعاي این شوم بلند جایم از اینکه از قبل

 بـورزم،  کفـر  تـو  بـه  کـه  دادم جرأت خودم به دوباره اگر !من خداي

 سـخت  بـسیار  .کـن  راحـت  زندگی این از را من !بکش را من آن از قبل

 هـم  روز یـک  حتـی  امـا  ،کـنم  زندگی نقص و عیب همه این با که است

  .بمانم زنده تو انکار با توانست نخواهم



 هبـ  .شـد  مبـتال  سـرطان  بیمـاري  بـه  » حلـو  لیلـی  « نـام  هبـ  یمراکـش  زنی

   .شدند یوسأم درمانش از متخصص پزشکان که اي گونه

 را او ایـن  از پیش که خدا از مگر .بود کرده امید قطع جا همه از لیلی

 او تـار  شـب  سان هب که فراوان هاي   سختی و ها   اندوه از پس وي .بود یافته

 و مناجـات  ي هوسیل به و شد » الحرام اهللا بیت « اهیر ،بود گرفته خود به را

   .یافت شفا ،خود معشوق با نیایش

 بـه  را مختـصر  ایـن  خود تا گذارم می تنها لیلی خواهر اب را شما اینک

   :کند بیان تفصیل

 مبـتال  سـرطان  نـام  بـه  وخیمـی  بسیار بیماري به من پیش سال نُه حدود

 » غـول  « را آن هـا  مراکشی و اند   كبیمنا آن از ههم که بیماري همان :شدم

   .نامند می » الخبیث مرض « یا

 و بـود  بـسته  بـر  رخت جانم از ایمان و بودم کرده فراموش را خدا من

   .خود و دیدم می را خود تنها

 نخواهـد  خزانـی  جـوانی  و است ماندنی ،زیبایی و طراوت پنداشتم   می

 همچـون  يا بیمـاري   روزي کـه  کـرد    نمـی  خطـور  فکـرم  بـه  اصالً .داشت

 بـی  کـه  داد تکـان  را نم چنان بیماري این .کند خود آماج را من سرطان

   .دادم ترجیح قرار بر را فرار راه و شدم بال و پر   

 خواهـد  مـن  همـدم  و مـونس  بیمـاري  ،رومبـ  جا هر روم؟ب کجا به آه،



١١٨ کلید اسرار

 ،آمـدم  خـود  بـه  اي لحظـه  چنـد  چون لیکن افتادم، خودکشی فکر به .بود

 ،داشـتم  مـی  دوستـشان  کـه  هایی   همان ،فرزندانم و شوهر غمگین ي هچهر

 سـراي  آن در خداونـد  کـردم    نمـی  فکـر  هرگز و شدند سبز چشمانم جلو

 پـس  اینکـه  تا بود کرده النه دلم بر غفلت جغد چون .کند سرزنش را من

 مراجعـه  زیـادي  پزشـکان  بـه  آنجـا  در و شـدم  بلژیـک  ي هنـ ارو چندي از

 پـستان  بایـد  ناچـار  کـه  بودنـد  گفتـه  شـوهرم  به مانهمحر آنان ولی ،کردم

 ایــن ،وانگهــی .شــد خواهــد مــرگ آمــاج ،وگرنــه .شــود قطــع همـسرت 

 و هـا    نـاخن  کنـدن  و ها   ابرو و ها   مژگان و ها   مو ریختن باعث تند هاي دارو

   .شد خواهد دندانهایش

   .باشم قوارهبد که است بهتر ،بمیرم اگر :گفتم

 چنـین  نیـز  آنـان  .کننـد  مـداوا  سرپایی را من کردم التماس پزشکان از

 ولــی کــردم، مــصرف را هــا   دارو تمــام و بازگــشتم مــراکش بــه .کردنــد

ــشد کارســاز ــتبر در را مــن خوشــحالی ي ا هلحظــ .ن ــتم .گرف ــد :گف  نکن

 ولـی  نیـستم،  سرطان به مبتال من و اند   کرده اشتباه و اند   فهمیده بد پزشکان

 کاسـته  وزنـم  روز بـه  روز ،مـاه  شـش  گذشـت  از پـس  و نبود بجا حدسم

   .کردم می درد احساس و یدیگرا می زردي به رنگم ،شد می

 نیـز  مـن  .بـروم  بلژیـک  بـه  کـه  کرد راهنمایی را من مراکشی پزشک

 مواجـه  بـزرگ  بس اي هفاجع به آنجا در ولی ،شدم بلژیک رهسپار ناچار

 بـدنش  امتمـ  بـه  بیمـاري  کـه  بودنـد  گفتـه  شوهرم به پزشکان چون .شدم

 درمـان  دیگـر  و است دیده آسیب اش   ریه که جایی تا است    کرده سرایت

 بـه  را همـسرت  اسـت  بهتـر  .آیـد    نمی   بر ما دست از کاري و نیست ممکن
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   .دهد جان اش   خانه در تا ببري خود وطن

 دیوانه گویی که بود کرده افسرده و آشفته را شوهرم چنان سخن این

   .است شده

 بـستر  آنجـا  در شاید گفتیم .شدیم فرانسه روانه مراکش جاي هب آنگاه

 قطـع  به تا شد وارد فشار من به قدري به .نشد چنین ولی آید، فراهم مداوا

 چیــزي یــاد بــه را مــن شــوهرم ولــی دادم، تــن هــا   دارو مــصرف و پــستان

 اهللا بیـت  زیـارت « آن و بـودم  بـرده  یـاد  از زنـدگی  طـول  در که انداخت

 و غـم  کـه  سـت ا وا تنهـا  چون .بیابم را خدایم وسیله ینا هب تا بود »الحرام

   .زداید می را ها   غصه

 قـدري  بـه  .کردیم حرکت گویان » اکبر اهللا« و »اهللا اال الاله « پاریس از

 ي هخانـ  که بود بار نخستین چون .شناختم   نمی پا از سر که بودم خوشحال

 بـه  را کـریم  قـرآن  نیـز  پـاریس  از نمانـد  ناگفتـه  .کردم می زیارت را خدا

 ،افتـاد  کعبـه  به چشمم و رسیدم الحرام بیت به چون .بودم برده خود همراه

 و سـر  از بـاران  سـان  بـه  اشـک  کـه  جـایی  تـا  .گریـستم  بـسی  ناخودآگاه

 یـک  که حالی در نگریم؟ چرا نریزم؟ اشک چرا .ریخت می فرو صورتم

 :گفـتم  و کردم زمزمه خود با .بودم برده یاد از را خدا و بودم نماز   بی عمر

 همگـان  ولـی  ام، کرده مراجعه زیادي پزشکان به !معبودا !الها !پروردگارا

 از را مـن  !خدایا بار .ستا تو آن از درمان و درد اما اند   درمانده عالجم از

   .برهان ما گرفته قرار درآن که گرداب این

 و سـت ا شـده  ستهبـ  رویم به خاکی ساز   دست هاي در تمام !پروردگارا



١٢٠ کلید اسرار

   .است پناهان   بی و کسان   بی ي هدهند   پناه که است تو رحمت تنها

 با طواف ياثنا در و کردم می طواف مستمر صورت به را خدا ي هخان

 و خـوار  را مـن  !پروردگـارا  .کـن ن ام   شـرمنده  !خـدایا  :گفـتم  می ناله و آه

   .فرمان زبون

 و رفـتم  اسـتادان  و علمـا  از بسیاري زیارت به ،بودم آنجا در که مدتی

 اذکـاري  و ادعیـه  خواسـتم  ها   آن از و کردم گو و گفت ها   آن با نزدیک از

 شـفاي  خـدا  و رسـم ب آرامـش  بـه  اهـ آن ي هزمزم با تا کنند معرفی من به را

   .کند یبمصن عاجل

 را پیـامبر  بـر  صـلوات  و ،قـرآن  تالوت خدا، ذکر :کردند توصیه آنان

 آکنـده  آن از بـدنت  کـه  بنـوش  ريقـد  بـه  زمـزم  آب از و کنن فراموش

   1.گردد

 نـداي  وجـودم  تمـام  و کـردم  مـی  راحتـی  احـساس  الهی امن حرم در

 میخکـوب  حـرم  در را مـن  آرامـش  لـذت  .داد مـی  سر آرامش و آسایش

 حـرم  در هتل جاي هب که شدم همسرم دامن به دست که اي گونه به .کرد
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 در را هتـل  راه خـود  و فتپذیر را درخواستم جان و دل از شوهرم .بمانم

 هـا    ناله شاهد اي یهترک و مصري زنان از برخی حرم جوار در .گرفت پیش

   .بودند من ي هانداز   بی هاي گریه و

   کنی؟ می گریه چرا !دلبندم !خواهرم :گفتند

 را آرزویـش  کـه  کعبـه  وصـال  :اسـت  چیز دو ام   گریه ي هانگیز :گفتم

 مـن  از را آن خـواهم  مـی  خـدایم  از کـه  سرطان بیماري دیگري و داشتم

   .برگرداند

 در کـه  شـدند  خبربـا  چـون  و کردنـد  مـی  همراهـی  را من پیوسته آنان

   .شوند یار من با گرفتند اجازه خود شوهران از معتکفم ،حرم

 ولـی  خـوردیم،    نمی چیزي اندك یغذای جز و میخوابید   نمی  اصالً ما

   :اند   فرموده اسالم پیامبر .نوشیدیم می زمزم آب فراوان ،عکسرب

َزمزم ْرشبت َِملا َْ َ ِ ُله ُ َ
1 

  2.است آن مال باشد، شده نوشیده که هرچه براي زمزم

 طـواف  پیوسـته  مـا  .زدود مـا  از را گرسـنگی  خداونـد  ترتیـب،  این به

   .نمودیم می تالوت قرآن جان و دل از و خواندیم می نماز و کردیم می

 ،بـودم  شـده  نحیـف  و الغـر  رسیدم » الحرام اهللا بیت « به که زمانی من 

   .بود کرده آماسیده و چرکین را بدنم یباالی ي تنه نیم سرطان

 زمـزم  آب بـا  را بـدنم  یبـاالی  ي تنـه  کردند می اصرار مجدانه دوستانم
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 دسـت  هـا    خونابـه  و ها   آماسیده به که ترسیدم می من ولی دهم، شو و شست

   .نکردم اقدامی هیچ بنابراین .کنم غسل و زنمب

 شـدم  بـرآن  دوسـتانم  ي انـدازه  از بیش اصرار با پنجم روز در اینکه ات

 امــا کــردم، تردیــد نخـست  بــار .دهــم شــو و شـست  زمــزم آب بــا را بـدنم 

   .خواند می آن به را من پیامی و نیرو دریافتم

 را مـن  پیـام  آن نیـز  دوم بـار  .شد کار این مانع اضطراب و ترس لیکن

   .شدم منصرف نیز بار واین خواند خود به

 چیـزي  .کـشیدم  دسـت  تـنم  بـه  درنـگ    بـی  ،خواند را من که سوم بار

 مـات  .نبود خبري خونابه و چرك از چون .کردم   نمی را فکرش که یافتم

   :گفتم خود با و افتاد لرزه به بدنم و ماندم مبهوت و

َّإن َعىل اهللاََّ ِ ِّكل َ ٍيشء ُ
ْ ٌقدير َ

ِ َ 1 

   .ستا توانا چیز هر بر خداوند

 مـورد  در تـا  فراخوانـدم  را دوسـتانم  از یکـی  بیـشتر  اطمینـان  رايب اما

 و دادنـد  سر را » اکبر اهللا « فریاد همگان آگاه ناخود .کند وارسی ها   خونابه

 در ور کـه  همـین  .دهمبـ  مـژده  نیـز  هرمشو به تا افتادم راه به هتل سمت به

 ؛ببین را خدا رحمت :گفتم و دریدم را خود گریبان ،گرفتم قرار او روي

   !رحمت

 بـاورش  ولـی  گفـتم،  بـاز  او بـه  بـوده،  افتـاه  اتفـاق  کـه  را آنچه سپس

   .شد   نمی
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 هفتـه  سـه  از پـس  پزشـکان  کـه  دانی می آیا :گفت زاري و گریه با او

   کنند؟ نیست به سر را تو که بودند داده هم دست به دست

 فقط و ستا او دست به همگان زندگی سرآمد :گفتم او به درنگ بی

   .است آگاه نهان از که ستا او

 سـتایش  را خـدا  مـدام  .مانـدیم  الحـرام  مسجد در تمام هفته یک آري

   .آوردم می جا به را شمارش   بی هاي نعمت شکر و کردم می

 و شـدیم  مـشرف  منـوره  مدینـه  در نبـوي  مـسجد  زیارت به آن از پس

   .گرفتیم شیپ در را فرانسه راه ،زیارت از پس

 و دادنـد  تـشکیل  پزشـکی  کمیـسیون  برایم لهبالفاص پزشکان آنجا در

   .ماندند وتهمب و مات گو و گفت و بحث از پس

   هستی؟ فالنی واقعاً یاآ :گفتند تعجب با

 و اسـت  فالنـی  هرمشـو  و هستم خودم آري :گفتم می افتخار با نیز من

 و خـدا  قـضاي  قـضا  .ترسم می خدا از فقط و ام   آمده خدا ي خانه سوي از

   .ستا خدا امر امرْ

   .نیست باورکردنی اصالً وت وضعیت :گفتند من به

 را سـرطان  از اثري هیچ اما ،دادند را دوم آزمایش ترتیب مجدداً آنان

   .داشتم وخیمی وضعیت این از پیش که درحالی .نکردند مشاهده

 بـه  وقتـی  ولـی  بود، شده سخت نم براي کشیدن نفس که اي هگون به

 از بعـد  یکـی  دردهـایم  تمـام  ،خواسـتم  اشـف  خـدا  از و رفتم الحرام مسجد

   .بربستند رخت دیگري
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 و خوانـدم  مـی  را گرامـی  ي هصـحاب  و پیـامبر  سیرت مرتب آن از پس

   .بودم برده یاد از را رسولش و خدا آن از پیش چون .گریستم می بسیار

 و هرمشـو  و خـودم  گناه و بپذیرد من از که خواهانم بزرگ خداي از

   .مرزدبیا را نامسلمان ي مهه



 رفـت ــ    بود آمده ها   آن مالقات براي کهـ   همسایه زن استقبال به مادر

  .بود نشسته خود سرجاي همچنان فاطمه و

 از اسـتقبال  بـراي  او بـود،  شـده  گـیچ  کـامالً    فاطمـه  کـار  ایـن  از مادر

 و بـود  نـشده  هـم  بلند خود جاي از و نکرده خود از حرکتی هیچ میهمان

 ،کـرد  دراز او طـرف  بـه  سـالم  براي را دستش مسایهه زن که وقتی حتی

 مـادر  اینکـه  تـا  کـرد  هـا    ر باز دست با لحظاتی را او و نگرفت را او دست

 سـالم  ات   خالـه  بـه  و شـو  بلند :بگوید و دنز ب فریاد شد مجبور اش   زده   بهت

 !کن

 بـود،   نشنیده چیزي که گویی و شود بلند جایش از اینکه بدون فاطمه

   .داد را مادرش جواب توجهی   بی با

 کـرد  مـی  احـساس  و بود شده ناراحت فاطمه دست از که همسایه زن

 و کــشید عقــب را اش   شــده دراز دســت ، اســتشــده احترامــی   بــی او بــه

   .ام   نیامده خوبی وقت اینکه مثل :گفت و برگردد اش   خانه به خواست

 گرفت را همسایه زن دست و برخاست جایش از فاطمه لحظه این در

 شـما  بـه  اهانـت  قـصد  اصالً ببخش را من! خاله :گفت و بوسید را او سر و

ــا را او دســت و نداشــتم را ــرام ب ــت لطــف و احت  کــرد وادار را او و گرف

 دوسـت  را تـو قدر   چه من که دانی می خودت! خاله :گفت او به و بنشیند

  .دارم

 از را اي نـاراحتی  و دنـ ک آسـوده  را همسایه زن خیال شد موفق فاطمه



١٢٦ کلید اسرار

 ،بـود  کـرده  ایجـاد  او در نـامفهمومش  و عجیـب  کار سبب به که ببرد بین

  .کند پنهان را عصبانیتش تا کرد می کنترل را خود همچنان مادر اما

 و شـد  بلنـد  فـوراً  نیـز  فاطمـه .  برخاسـت  خـداحافظی  براي همسایه زن

 بایـد  :گفـت  و نکنـد  دراز را دستش او اینکه تا گرفت را او راست دست

 کـاري  زشـتی  تـا  کنی دراز را دستت تو اینکه بدون بماند دراز من تدس

  .شود آشکار برایم ،ام   کرده تو با که را

 :گفـت  و بوسـید  را سـرش  و کـشید  آغـوش  در را او همسایه زن ولی

   .اي   نداشته اهانت قصد که خوردي قسم تو ندارد اشکالی

 کـه  لحنـی  بـا  مهفاط به مادر ،کرد ترك را منزل همسایه زن که همین 

 را کـار  ایـن  شـد  باعـث  چیـزي  چـه  :گفـت  ،بـود  نهفتـه  آن در عصبانیت

  بکنی؟

! مادرم شدم، ات   شرمندگی و ناراحتی باعث که دانم می :گفت فاطمه

  .ببخش را من

 و نـشینی  می جایت سر تو و کرد دراز سویت به را دستش :گفت مادر

 !؟کنی سالم او به و بگیري را دستش شوي   نمی بلند

   !کنی می را کار همین مادرم هم تو :گفت فاطمه

 !؟فاطمه کنم می را کار همین هم من :زد فریاد مادر

   .کنی می را کار این روز   شبانه بله :گفت

 کنم؟ می کار چه روز شبانه من :داد جواب تندي با مادر

 بـه  را دسـتت  تـو  ولی ،کند می دراز سویت به را دستش :گفت فاطمه

 !بري   نمی سویش
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 سـوي  بـه  را دسـتش  که است کسی چه او :زد فریاد عصبانیت با مادر

 کنم؟   نمی دراز سویش به را دستم من و کند می دراز من

 بـه  روز هنگـام  را دسـتش  تعالی و سبحانه اهللا !مادرم اهللا، :گفت فاطمه

 تـا  گشاید می سویت به را دستش شبانگاه و کنی توبه تا گشاید می سویت

 دراز سـویش  بـه  را دسـتت  .کنـی    نمـی  توبـه  تـو  و ،زگرديبـا  او سـوي  به

   .ببندي توبه عهد او با تا کنی   نمی

   .بود کرده زده   حیرت را او دختر سخنان و بود ساکت مادر

ــه فاطمــه ــخنانش ب ــه س ــا :داد ادام ــانی آی ــتم کــه زم ــه را دس ــوي ب  س

 کـه  خـوبی  تـصور  نترسیدي و نشدي ناراحت تو ،نکردم دراز مان ههمسای

  برود؟ بین از ،دارد من به نسبت

 را تهایـ   دسـت  تـو  بینم می اینکه از خورم می غصه روز هر من !مادرم

 کـرده  دراز تو سوي به را هایش دست روز شبانه که اهللا سوي به توبه براي

  .کنی   نمی درازاست، 

   : فرموده استرسول خدا 

َّإن ُيبسط اهللاََّ ِ ُ ُيده َْ َ ِبالليل َ ْ َّ َليتوب ِ ُ َ
ُميسء ِ

ِ
ِالنهار ُ َ ُويبسطَّ  ليتوب َّبالنهار يده ُ

ُميسء ُتطلع حتى الليل ُ ُ  1 مغرهبا من الشمس َ

ي  کـرده  گـشاید یـا گنـاه    خداوند در شب دست خود را می 

گـشاید تـا    در روز نیـز دسـت خـود را مـی    .  توبه کنـد  روز،
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تـا آنکـه خورشـید از محـل         . ي شـب توبـه کنـد        کرده  گناه

   1.غروب خود طلوع کند

 را روز گناهکـار  ي هتوبـ  تـا  گشاید می شب هنگام را دستش تعالی اهللا

 قبـول  را شـب  گناهکـار  ي هتوبـ  تـا  گشاید می روز در را دستش و بپذیرد

   .باشد نکرده طلوع مراکش از خورشید که زمانی تا کند،

 بـه  را دسـتهایش  دوبـار  روز هـر  در مـا  پروردگـار  :مـادر  بینی   نمی آیا

 سـوي  بـه  توبه براي و کنی می مشت را دستانت وت و کند می دراز سویت

 !گشایی   نمی او

 شـور  بـر  و داد ادامـه  سـخنانش  به فاطمه شد اشک از پر مادر چشمان

 در ،خـوانی    نمـی  نمـاز  کـه  بیـنم  مـی  وقتـی  ترسـم  می عاقبتت از :افزود آن

  .است نماز از قیامت روز در تو ي همحاسب اولین که حالی

 بـه  را تـو  اهللا کـه  حجابی دوم  ب که بینم می را تو وقت هر خورم می غم

 .شوي می خارج خانه ازاست  نموده امر آن

 در ،مـادرم  نیـز  مـن  ؟نـشدي  شـرمنده  همـسایه  زن بـا  من کار از تو آیا

 مـن  از تـو  حجـابی    بـی  ي هدربار که وقتی؛  شوم می شرمنده دوستانم مقابل

  .هستم محجبه من خود که حالی در .کنند می الؤس

 هـایش  اشک با نیز دختر ... گشت جاري مادر هاي گونه بر توبه اشک
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 در دلـسوزي  بـا  را او و رفـت  مادرش سوي به فاطمه .نمود همراهی را او

   .گرفت آغوش

  .کردم توبه !پروردگارا ... کردم توبه !پروردگارا :کرد می تکرار مادر

   :فرماید می عزوجل اهللا! من خواهران و برادران

ُومن يغفر َ َ
ِ ْ ْ َ الذنوب إال اهللاَُّ ومل يرصوا عىل ما فعلوا وهم يعلمونَ ُ َ ْ َ َُ ُ َ ُّْ ُ َ َ َ َ ََ ُّ

ِ
ْ َ َّ ِ ُ1 

  بیامرزد؟ را گناهان که اهللا جز به کیست و

 گـذرد   مـی  قلبت دررا که    آنچههم   و بیند می را توهم   اکنون اهللا یقیناً

 در را تـو  ،اهللا دوسـتدارت  کـه  کـن  کـاري  پـس . استي تو         توبه منتظر و

   .ببیند توبه الح

                                                             





این داستان واقعـی را بـه همـه خـواهران و بـرادران خـودم در انجمـن         

  :حمایت از بیماران سرطانی استان کردستان تقدیم می کنم 

 آنتـوي  را ی سـرت  هتـا کـی میخـوا    : فت  گهمسرم با صداي بلندي     

  د؟ بخوریشذاغو  بگوانت بیا و به دختر جلطفاروزنامه فروکنی؟ 

  .روزنامه را به کناري انداختم و بسوي آنها رفتم

اشک در چـشمهایش پـر     . نظر وحشت زده می آمد    ه  تنها دخترم آوا ب   

آوا دختـري زیبـا و   .ظرفی پر از شیر برنج در مقابلش قرار داشت  .شده بود 

  .براي سن خود بسیار باهوش بود

چند تا قاشـق  گلویم رو صاف کردم و ظرف را برداشتم و گفتم، چرا  

  . گنده نمی خوري؟فقط بخاطر بابا عزیزم

آوا کمی نرمش نشان داد و با پشت دست اشکهایش را پـاك کـرد و        

ولـی  . باشه بابا، می خورم، نه فقط چند قاشق، همه شو می خـوردم            :گفت

  .آوا مکث کرد.... شما باید

 مـی    منج رو بخورم، هرچی خواستم بهبابا، اگر من تمام این شیر برن      

  ؟دهید

طـرف مـن دراز شـده بـود گـرفتم و           ه   که بـ   رادست کوچک دخترم    

  .بعد باهاش دست دادم و تعهد کردم. مهد گفتم، قول می

ــضطرب شــدم  ــدن   . ناگهــان م ــراي خری ــد ب ــزم، نبای ــتم، آوا، عزی گف

. بابا از اینجـور پولهـا نـداره   .کامپیوتر یا یک چیز گران قیمت اصرار کنی   
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  باشه؟

ی دردنـاك   و بـا حـالت     مهان قیمتـی نمـی خـوا      من هیچ چیز گر   . نه بابا 

  .ا خوردتمام شیربرنج ر

 وادار بـه خـوردن   ات از دسـت همـسرم و مـادرم کـه بچـه ر     در سـکو 

وقتی غـذا تمـام شـد      .عصبانی بودم د  چیزي که دوست نداشت کرده بودن     

  .زد انتظار در چشمانش موج می. آوا نزد من آمد

 تیـغ   رام سرمهن می خواآوا گفت، م  . همه ما به او توجه کرده بودیم      

  .تقاضاي او همین بود.همین یکشنبه. زنمب

 تیـغ   رایـک دختـر بچـه سـرش    . وحـشتناکه : همسرم جیغ زد و گفـت  

نه و مادرم با صداي گوشخراشش گفت، فرهنگ مـا بـا            . ؟ غیرممکنه زنهب

  .ودشی اي تلویزیونی داره کامال نابود ماین برنامه ه

دیـدن سـر   ی؟ ما از ه نمی خوارفتم، آوا، عزیزم، چرا یک چیز دیگ  گ

خـواهش مـی کـنم، عزیـزم، چـرا سـعی       .میشوتیغ خورده تو غمگین می  

  نمی کنی احساس ما رو بفهمی؟

 آنآوا گفت، بابا، دیدي که خـوردن  . سعی کردم از او خواهش کنم   

  شیربرنج چقدر براي من سخت بود؟

 زي کـه چیـ  من قول دادي تا هـر ه  شما ب و گفت  آوا اشک می ریخت   

  ی بزنی زیر قولت؟هحاال می خوا. م بهم بديهخوامی 

مـادر و  .مرده و قـولش : گفتم. ن بدما نشاحاال نوبت من بود تا خودم ر     

   که، مگر دیوانه شدي؟دهمسرم با هم فریاد زدن

  . شودآوا، آرزوي تو برآورده می
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هاي درشت زیبائی پیـدا     آوا با سر تراشیده شده صورتی گرد و چشم        

  .کرده بود 

دن دختـر مـن بـا مـوي         دیـ . ز دوشنبه آوا رو به مدرسـه بـردم        صبح رو 

سـوي مـن برگـشت و     ه  آوا ب . ن بقیه شاگردها تماشائی بود    اتراشیده در می  

  .من هم دستی تکان دادم و لبخند زدم. برایم دست تکان داد

در همین لحظه پسري از یک اتومبیل بیرون آمد و با صـداي بلنـد آوا     

  .میبیاهم  کن تا من را صدا کرد و گفت، آوا، صبر

بـا  . چیزي که باعث حیرت من شد دیدن سر بدون موي آن پـسر بـود          

  .خودم فکر کردم، پس موضوع اینه

 بـود بـدون آنکـه خـودش رو      خانمی که از آن اتومبیـل بیـرون آمـده         

سـت و در ادامـه      فـوق العـاده       گفت، دختـر شـما، آوا، واقعـا        دمعرفی کن 

  .ند من استکه همراه دختر شماست فرزگفت، پسري 

رد تا صداي هق هـق خـودش     زن مکث ک  . د سرطان خون دار   پسر من 

بـر اثـر   . دیـ نست به مدرسـه بیا ا نتوپسرشدر تمام ماه گذشته . دخفه کن ا  ر

  . است از دست دادهي سرشرض جانبی شیمی درمانی تمام موهاعوا

 می ترسـید هـم کالسـی هـاش     ، چوندنمی خواست به مدرسه برگرد   

   .د کنناش مسخره داشته باشنبدون اینکه قصدي د

یب مسئله اذیـت   دید و بهش قول داد که ترت       پسر من را  آوا هفته پیش    

 دختـر شـما  نمی کردم کـه   ماما، حتی فکرش . ا خواهد داد  کردن بچه ها ر   

   .نماید فداي پسر من یی خود راموهاي زیبا
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دختـري   کـه  دن از بنده هاي محبوب خداوند هستیاآقا، شما و همسرت   

  .د روح بزرگی داریبا چنین

فرشـته  . یـه کـردن   شروع کردم بـه گر    ... و. ه بودم خشک شد جایم  سر

  من درس دادي که فهمیدم عشق واقعی یعنی چی؟ه کوچولوي من، تو ب

  کـه آن دخوشبخت ترین مردم در روي این کره خاکی کسانی نیـستن  

 کـه خواسـته   دآنها کسانی هستن. د زندگی می کنن دنه که می خوا   يجور

  .ی دهدم  تغییردن دارنا بخاطر کسانی که دوستشان راشهاي خود

  



   ... جوي خوشبختی و در جست

 کـه  اسـت  ییکارها آن، از تر   بیعج و است بیعج ایدن نیا یراسته  ب

 سـاکت  یکـ ی :هـستند  یمختلف هاي گروه ها   انسان .دهند  می انجام ها   انسان

 اسـرار  يدر هپـرد  و گفـتن  سخن حال در شهیهم يگرید. است درمانده و

   .است شیخوهاي  یخوشگذران و لعب و لهوهاي  داستان رادیا و گرانید

 يجـار  زبـان  بـر  را نترنـت یا و وتریکامپ از سخن همواره ،گرید گروه

 مـشغول  هـاي  مـاهوار هـاي     شبکه با را خودنیز   يگریداي    دسته. سازند می

 شیخـو  هـوس  و هـوا  در هـوده یبهـاي     يبـاز  و ها   لمیف دنید با و اند  نموده

   .ندا غرق

  : دمید  میمتفاوتهاي  دهیا بارا  یجوانانکارم  محل در

  . است گرانید تمسخر و یشوخ و خنده حال در همواره که یجوان

ه آن بـ  جـز  و شـده  شیخـو  عاشـق اسـت،    نیخـودب که   يگرید جوان

 یزنـدگ  نیزمـ  در کـه  اسـت  يموجـود  تنهـا  خودشی  یگو ؛شدیاند   نمی

   .کند می

 و کرد  می یتلق پرآوازه يشاعر را خود که دمید  می ار يگرید جوان

  . آورد  میستوه به شیخو آواز با را ایدن

 تـاجر  فـالن  فرزنـد  کـه  خـورد   مـی  چـشمم  بـه  يگـر ید مغـرور  جوان

  .کند  میافتخار امره این ب و است معروف

 ،کننـد   مـی  افتخار خودهاي    ییماجراجو و ها   سفر به که زین هایی جوان

   .ارندیبس
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 برخاسـت  و نشـست  يمتعـدد هاي    انسان با خود ي  روزمره یندگز در

ــتم ــس. داش ــات از ياریب ــو اوق ــه را شیخ ــخند ب ــوخ و دنی ــردن یش  ک

   .میگذراند می

 یجــوان :کـرد  جلـب  شیخـو  بــه را نظـرم  یجـوان  هـا    روز از یکـ ی در

 را او اریبـس  چـه ؛  شد   نمی گشوده خدا ادی به جز زبانش که آرام و ساکت

 مطالعـه  را دیـ مفهـاي     کتـاب  یـا بـود    خوانـدن  قـرآن  الح در که دمید می

   .درک می

 جـز  و نمـود   مـی  يسـپر  خدا یبندگ و طاعت در را خود اوقات شتریب

   .ساخت   نمی يجار زبان بر یسخن چیه ،ریخ سخن

 و دیـ گو  می سخن آن از و است مرگ ادی به شهیهم که دمید  می را او

 سـخن  مـشغول  یطـوالن  یزمـان  مـدت  کـه  نمـود   مـی  مشاهده را ما هرگاه

 مـا  و داشـت   مـی   حذر بر یخوشگذران از را ما ،میهست ایدن امور در گفتن

   .کرد  میسفارش پروردگار از ترس به را

   :کرد  میتالوت را هیآ نیا میدیخند  میبلند يصدا با که یهنگام

َاقرتب َ َ ِللناس ْ َّ ْحساهبم ِ ُ ُ َ
ْهم و ِ َغفل ِيف ُ ْ َمعرُضـوني  هَ ِ ْ ِيـأتي َمـا * ُ ْ ْهمَ ْمـن ِ

ِ 

ٍذكر ْ ْمن ِ
ْرهبم ِ ِّ ٍحمدث َِ َ ْ َّإال ُ ُاستمعوه ِ ُ َ ْوهم َْ ُ َيلعبون َ ُ َ ْ َ

1  

 شانیـ  شـده اسـت و ا      کیـ مردمان را هنگـام حسابـشان نزد      

 يهـاي از سـو    پنـد تـاز  چی ه گردانندیهمچنان در غفلت رو   

 چـه ی مگر آنکـه آن را بـه باز  امدی آنان ن يپروردگارشان برا 
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  . دندیشن

 لبخنـد  یعنـ ی ؛طلـبم   مـی  پـوزش  البتـه . بخندد که دمید يبار چند فقط

   .بزند

 اریبـس  و یخوشگذران :گفت  می و بود گردانرو هودهیب هاي کار از وا

ــخند ــشانه دنی ــت ي ن ــسان غفل ــ ان ــت منؤم ــاه و اس ــس از هرگ ــر مجل  ب

   1.ساخت  میيجار زبان بر را مجلس انیپا يدعا ستاخ می

 نقــش لبــانش بــر ابــیز يلبخنــد کــه گــشاده اي ه چهــر بــا بــود یجــوان

 گـران ید ،کـو ین هـاي  اندرز و حکمت با و بود شیاند کین اریبس .بست می

   .داشت  میباز يبد از و کرد  میامر یکین به را

هـاي   انسان و کرد  میدعا ها   آن يبرا و داد  می تیاهم نانامسلم امور به

 غـم ربه   چون .میگذاشت  می احترام او به زین ما .داشتند دوست را او يادیز

   .بود یبیعج وقار و بیه يداراکمی که داشت،  سن و یجوان

 تـرك  و خوانـدن  نمـاز  به را من و بود نشسته کنارم يروز دارم ادی به

 تـأثیر  تحت قتاًیحق. کرد  می قیتشو مخدر مواد ترك زین و ،ناباب دوستان

   .گرفتم  میقرار سخنانش

 در یسـخنان  :گفـتم  يو بـه  ،درسـان  انیـ پا به را سخنانش نکهیا از پس
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   .است دشوار میبرا ها   آن کردن بازگو کهاست  بسته نقش که ذهنم

 نـسبت  بـه  منؤمـ  چون .بگو یخواه  می هرچه!    یمانیا برادر اي  :گفت

   .است نهیآ خود، مانند منؤم برادر

   ؟یکن  مییخوشبخت احساس یزندگ در تو ایآ :گفتم

ــت ــه :گف ــدا ب ــوگند خ ــس در س ــان اوقــات از ياریب ــنم  مــیگم  ک

   .هستم نیزم يرو انسانترین  خوشبخت

   چگونه؟ ؛است بیعج :گفتم

 احـساس  تـا  کنـد  ییراهنما ریمس نیا به را تو خداوند دوارمیام :گفت

 هرچـه . پروردگار جانب از استنعمت بزرگی    واقع در  که یابیدر را من

   .شود  میشتریب ات یخوشبخت ،شود شتریب قلبت يصفا و مانیا

 کند   نمی شهیپ را خدا يتقوا یانسان چیه باش مطمئن  !یمانیا برادر يا

 خـدا  ادیـ  بـه  را خود و گذرد   نمی ایدن زودگذرهاي    لذت و ها   یخوش از و

 آن و کنـد   مـی  بشینص را آن از بهتر خداوند نکهیا مگر ؛کند   نمی مشغول

 را آن مـزه  هـا    انـسان  از یانـدک  تعـداد  جز که است مانیا یِنیریش ،نعمت

 گـران ید از را زمـان  و وقـت  شـد   مـی   اگر :میبگو است یکاف. چشند   نمی

 هـا    آن از را کننـد   می يسپر یهودگیب به گرانید که را یاوقات همه ،دیخر

   .کردم  میيداریخر

   اندازه؟ نیا تا :گفتم

 ،ام   نموده حاصل نیقی بدان و دانم  می من که را آنچه کاش اي  :گفت

   .ينمود  میحاصل نیقی بدان و یدانست  میزین تو

 بــر ســرور و یخوشــبختهــاي  نــشانه چــرا اســت نیچنــ اگــر :دمیپرســ
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   ست؟ین انینما ات چهره

 نـه  اسـت،  انـسان  قلب درون یقیحق یخوشبخت بدان !برادر اي  :گفت

   .یخوشگذران و کردن یشوخ و دنیخند اریبس در

   ؟يخند  میاندك که است خاطر نیبد :گفتم

 ،خنـدد   مـی  کـس  هـر  ایـ آ :گفـت  و شد يرجا لبانش بر ییبایز لبخند

   است؟ خوشبخت

   است؟ حرام دنیخند مگر :گفتم

   .است دهیآفر انسان در خداوند را هیگر و خنده :گفت

ُأنه و َّ َهو َ َأْضحك ُ َ َأبكى َو َ ْ َ
1  

  .  خندانید و گریانید    که    اوست   هم

 نکـه یا تـا  اسـت  آگـاه  بـدان  خودش که است یحکمت يراستا در نیا

 کـه  باشـد  يامـور  در تو ي  خنده اگر. دهد قرار شیآزما مورد را ها   سانان

 در اگـر  زیـ ن و اي ه نمـود  نیخشمگ را خدا ناًیقی ،دارد یپ در را خدا خشم

   .است حرام زین امر نیا باشد، گرانیدبه  تمسخر يراستا

 انـسان  قلـب  مـرگ  سـبب  ،دنیـ خند اریبـس  کـه  بـدان  زمیـ عز دوست

 يآبـرو ،  دارد یپـ  در را یمانیپـش  و حـسرت  اتاوقـ  از ياریبـس . شود می

   .کاهد  میاو وقار و بیه از و برد می نیب از را انسان

   :کن توجه خداوندکالم  نیا به
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ْأفمـن
ِ َ َهــذا َ ِاحلــديث َ ِ َتعجبـون َْ ُ َ ْ َوتــضحكون ٭ َ ُ َ َْ َوال َ َتبكــون َ ُ ْ ْوأنــتم ٭ َ ُ ْ َ َ 

َسامدون ُ ِ
َ

1  

خندیـــد و  و مـــی ٭ کنیـــد؟  مـــی    تعجـــب    ســـخن   از ایـــن

    هستید؟   کننده   و شما بازي ٭گریید؟   نمی

 .دنیـ خند نـه  اسـت،  ستنیـ گر بـا  تیاولو که است انینما هیآ مراد از

 و خنــده امـا  ،دهـد   مـی نیتـسک  را نیانــدوهگ قلـب  تقـوا  کـه  بـاش  آگـاه 

 مـن  از چگونـه  .دهـد    نمـی  نیتـسک  را خوشگذران انسان قلب یخوشحال

   : کهيا دهینشن را خداوندکالم  نیا گرم بخندم؟ شمامانند  یخواه می

ْإن و ْمنكم ِ ُ ْ َّإال ِ ُوارد ِ َكان ها   َِ َعىل َ َربك َ ِّ �مقضيا ًحتام َ َ
ِ ْ2  

[  آن     وارد شـونده    کـه     مگـر ایـن      نیـست     کس    و از شما هیچ   

  .    است    حتمی     حکمی    امر بر پروردگارت    این   است] جهنم

 چـه  قبـر  درون بود؟ خواهد چگونه مرگ سکرات امهنگدر   من حالِ

   ست؟یچ قبر که یدان  میچه تو داشت؟ خواهم یاحساس

 یحـال  در بخنـدم  چگونـه . است شیپ در زین حشر و حساببه عالوه،   

 ریـ ز در ایـ  گرفت خواهم قرار یاله عرش ي  هیسا ریز در ایآ دانم   نمی که

   است؟ آمده فرود ها   انسان سر یکینزد تا که يدیخورش سوزنده ي اشعه

رسـول خـدا     بر حوض کنار در که بود خواهم یکسان از ایآ دانم ینم

 دانـم    نمـی  شـد؟  خواهنـد  دور حوض از که ییآنها از یا شوند  می وارد 
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 سـال  هـزار  پنجاه اندازه به که يروز آن در زین و شوم  می وارد آن بر یک

   بود؟ خواهم کجا ،است

 یـا  دهـد   مـی  قـرار  شیخـو  رحمـت  مـورد  ار من آمرزنده خداوندِ ایآ

   کند؟  میهالك را من    ینافرمان و غفلت خاطره ب نکهیا

َجاء َو َربك َ ُّ ُامللك َو َ َ �صفا َْ �صفا َ َوجيء ٭ َ ِ ٍيومئذ َ ِ
َ َبجهنم َْ َّ َ َ ٍيومئـذ ِ ِ

َ ُيتـذكر َْ ََّ َ َ 

ُاإلنسان َ ْ ِ َّأنى َو ْ ُله َ َالذكرى َ ْ ِّ1 

و  ٭  در صـف       صف    گانو بیاید پروردگارت و بیایند فرشت     

     انـسان     کـه    روز است    روز حاضر آورند آن     را در آن     جهنم

  ) باشد؟    پند گرفتن   پند گیرد، ولی کجا او را جاي

   بود؟ خواهد چگونه من حال ،رمیگ  میقرار محاسبه مورد که آنگاه

ــات شتریــب خــاطر، همــین بــه :گفــتم  يســپر ســکوت در را خــود اوق

   ؟یکن می

 بـه  .نباشـد  آن در اي ه دیفا چیه که است یسخن از بهتر سکوت :گفت

   :کن توجه پروردگارکالم  نیا

َخري َال ْ ٍكثري ِيف َ ْمـن َ
ْنجـواهم ِ ُ َ ْ َّإال َ ْمـن ِ َأمـر َ َ َبـصدق َ َ َ ْأوي  هِ ٍمعـروف َ

ُ ْأو َْ َ 

ٍإصالح َ ْ َبني ِ ْ ِالناس َ َّ
2  

     کـه بـه   یگر کـس   م     نیست ي خیر     از نجواهایشان     يدر بسیار 

  .     مردم    بین    اصالحای دهد     فرمان   ی یا معروف   صدقه

                                                             



١٤٢ کلید اسرار

 کـه  یکـس . اسـت  گـران ید محبت جلب و انسان وقار موجب سکوت

   .است نموده راحت را شیخو نفس واقع در ،دینما کنترل را خود زبان

  :گفته است فرزندش به میحک لقمان که همانگونه

 تو بـه  ، کالمشان افتخار نمودند  ییبای اگر مردم به ز    !فرزندم

  .  سکوتت افتخار کنییبایز

  :سروده است شعرا از یکی

  ۀٌاملَ ســوتکُالــس ونٌیــ زتملــصاَ
  

ــ   ــطَا نَذَإِفَ ــ فَتقْ ــا تَلَ ــکْ مِنْکُ   اراًثَ
  

ـ  نْ إِ ام ـ  ع تمدِ نَ ـ  یلَ ـ  یوتِکُ س ةًرَّ م  
  ج

  قَ لَ وـ  د ـ  ع تمدِ نَ ـ کَ الْ یلَ ـ  امِلَ   اراًرَ مِ
  

هر وقت هـم کـه   .  و سکوت سالمت است نتی ز یخاموش 

 بـار  کیـ  به سبب سـکوتم      .گون سخن   اریبسبگویی،  سخن  

هـا         بـار  ، که به سـبب سـخن گفتـنم        یحال در. شدمن مانیپش

  .  شدممانیپش

   :گفته است ،عنه اهللا یرض ،العاص بن عمرو

 اریرساند و اگـر بـس    سود می،اگر اندك باشد . ست ا سخن مانند دارو  

   . انسان را به قتل خواهد رساند،باشد

   :دیفرما  میکه است پروردگارکالم  ،سخن نیا از باتریز

ُيلفظ َما ِ ْ ْمن َ
ٍقول ِ ْ َّإال َ ِلديه ِ

ْ َ ٌرقيب َ
ِ

ٌعتيد َ ِ
َ

1 

     کـه     آورد مگـر ایـن           در نمـی       زبان     را به     ی سخن    هیچ] انسان[

  .    است   ي حاضر و ناظر   نزد او نگهبان
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   .است مهربان و بخشنده خداوند چون .ریمگ سخت خودت بر :گفتم

ه بـ  ضـمن  در امـا  ،اسـت  مهربـان  و بخـشنده  اریبـس  خداونـد  بله :گفت

   .کند  میمجازات زین شدت

ْنبئ ِّ ِعبادي َ ِ
ِّأين َ َأنا َ ُالغفور َ ُ َ ُالرحيم ْ َّ

َّوأن ٭ ِ َ ِعذايب َ َ َهو َ ُالعذاب ُ ََ ُاألليم ْ
ِ َ ْ1  

و همانـا    ٭  مهربـان      آمرزنـده      مـنم      که     خبر ده     من     بندگان    به

  .     دردناك    است    من، عذابی   عذاب

 بـاز  خـدا  درگـاه  به همواره و دهد انجام کین هاي  کار دیبا انسان پس

   :نمود کوشش و تالش دیبا .کند توبه و گردد

ْمن مَا    َهو َ ٌقانت ُ ِ َآناء َ َ ِالليـل َ ْ ًسـاجدا َّ ِ َوقـ َ ًائامَ
ُحيـذر ِ َ ْ َاآلخـر َ

ِ َ ُيرجـو َوي  هْ ْ َ 

َرمح ْ ِربهي  هَ
ِّ ْقل َ ْهل ُ ِيستوي َ َ ْ َالـذين َ

ِ َيعلمـون َّ ُ ََ َالـذين و ْ
ِ َيعلمـون َال َّ ُ ََ َإنـام ْ َّ ِ 

ُيتذكر ََّ َ ُأولو َ ِاأللباب ُ َ ْ َ ْ2 

هـاي    ساعت    در طول    که    کسی    یا آن ] ترند بر انی دوزخ ایآ[ 

ترسـد و      مـی      و قیـام، از آخـرت         ده است در سج       قانت    شب

 کـه  یآیا کـسان :  پروردگار خود را امید دارد؟ بگو       رحمت

دانند، برابرند؟ فقط خردمنداننـد            نمی     که    یدانند با کسان    می

  . گیرند  پند می   که

 واگـذار  یـا  توبـه  نمـودن  فرامـوش  و کردن گناه اریبس از باش حذر بر

                                                             



١٤٤ کلید اسرار

 از و نمـودن  اسـتغفار  کـم  از بـاش  حـذر  بـر ن  همچنـی . ندهیآ به آن کردن

   .مطلب را يآرزومند پروردگار

   :گفته است ،اهللاُ همحِر ،ریبج بن دیسع

کنــد و از خداونــد طلــب بخــشش   کــه بــر گنــاه اســتمرار مــییکــس

  .بدیفر  در واقع خود را می،دینما می

   .بودم تو مثل زین من کاش اي  :گفتم

   .است آگاه ها   انسان به بهتر خداوند چون .نگو را سخن نیا :گفت

َفال ُّتزكوا َ َ ْأنفسكم ُ َُ ُْ َهو َ ُأعلم ُ َ ْ ِبمن َ َ َاتقى ِ َّ1 

     حـال     خـدا بـه   )دیـ پـاك ندان  ( نکنیـد        را تزکیه      خودتان    پس

  . داناتر است    نموده    پرهیزگاري    که   کسی

 نیزمـ  بـر  را دگانشیـ د کـه  دمیـ د را رتیسـ  کـو ین جـوان  نیـ ا سپس

  :نمود تالوت را هیآ نیا و دوخت

َبدا َو ْهلم َ َمن َُ
ْمل َما اهللاَِّ ِ ُيكونوا َ ُ َحيتسبون َ ُ ْ

ِ َ َ2 

     خـدا برایـشان       کردند، از سـوي          را نمی      حسابش     که    و آنچه 

  . گردد آشکار می

 برخاسـت  مـن  نـزد  از یحال در و شد  می ریسراز دگانشید از اشک و

   :کرد می زمزمه را هیآ نیا که

ُفليضحكوا َ ْ َ ْ ًقليال َ ِ ُليبكوا َو َ ْ َ ًكثريا ْ
ِ ًجزاء َ َ َبام َ ُكانوا ِ َيكسبون َ ُ

ِ ْ َ
1 
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 بخندنـد و بــسیار     کردنـد انـدکی    مـی     آنچـه     سـزاي     بـه    پـس 

  . بگریند

 بـر  یبختـ  رهیـ ت و شـقاوت  امـا  ،افتمی شیخو درون در یبیعج احساس

   .کرد غلبه من

 را صـالح  جـوان  نیـ ا آمـد    نمـی  خوشـش  کـه  داشتم یدوست مقابل در

 )خــودشه اصــطالح بــ( ریــپ جــوان یــا مانــده عقــب را او همــواره و نــدیبب

 سـخن  قبـر  و مـرگ  و جهـنم  و بهـشت  ازغیـر    او :گفـت   مـی  و خواند می

   .دیگو   نمی

 حـق  بـر  درسـتکار  جـوان  نیا یکن   نمی گمان ایآ :گفتم دوستماین   به

   غفلت؟ و اشتباه در ما و باشد

 طبـق  و اسـت  مهربـان  و آمرزنـده  خداونـد  :داد جواب برق رعتس به

   .راندیم  میرا دل که یدنیخند به کرد شروع معمول

ه گفتـ  راسـت  .شـد   مـی  شتریـ ب روز بـه  روز غـافلم  دوست با من روابط

  :گفته است کهاست کسی 

   بـــا کبـــوتر بـــاز بـــا بـــازکبــوتر 
  

  کند همجنس با همجـنس پـرواز        
  

 چیهـ  گـر ید کـه  شدم یمیصم وشگذرانخ و غافل دوست بابه قدري   

 قـرار  فـشار  تحـت  را دلـسوز  هـاي  انـسان  و پنداشـتم    نمـی  بـد  را يبد کار

   .آمد  میبدم زین حتینص از و دادم می

 دوسـتان  محـضر  در یخوشـگذران  و هـا    غفلت و گناهانواع   با اوقاتمان

                                                                                                                          

 



١٤٦ کلید اسرار

 واضـح  و میکـرد   مـی  يانگار سهلنیز   نمازي    در باره . شد  می يسپر ناباب

افتـادن   احتمال ،کند یکوتاه و تساهل نمازي    باره در یکس اگر که ستا

   .دارد وجود یحرامبه دام هر کار 

   .کند  میترك را او خداوند ،دینما ترك را نماز که یکس

 کردنـد   میما با خواستند  می يکار هر. میبود شده نیاطیش دستآلت  

کـالم   نیـ ا. نـد گرفت  مـی  چـه یباز بـه  را مـا  ،خواسـت   می دلشان گونه هر و

   :که میبود رده کفراموش به را پروردگار

َّإن َالشيطان ِ َ ْ ْلكم َّ ُ ٌّعدو َ ُفاختذوه َُ ُ ِ َّ �عـدوا َ َإنـام َُ َّ ُيـدعو ِ ْ ُحزبـه َ َ ْ ُليكونـوا ِ ُ َ
ْمـن ِ

ِ 

ِأصحاب َ ْ ِالسعري َ ِ
َّ

1 

    شما نیـز او را دشـمن  . ست ا شما    دشمن   ، شیطان    در حقیقت 

کنـد    مـی     خود را دعوت      او حزب      که     نیست    گیرید جز این  

  .  باشند    دوزخ   تا از اهل

   : کهخداوندکالم  نیا نیهمچن 

ْمن َو َأعرض َ َ ْ ْعـن َ ِذكـري َ ْ َّفـإن ِ ِ ُلـه َ َمعيـش َ ِ
ًَضـنكاي  هَ ُنحـرشه َو ْ ُْ ُ َيـوم َ َْ 

َالقيام َ
ِ َأعمىي  هْ ْ َ2 

    ، زنــدگی    را بگردانــد درحقیقــت    از ذکــر مــن   و هــر کــس

ــت     و ســختی   تنــگ ــا     خواهــد داشــت و روز قیام  او را نابین

  .    کنیم محشور می
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 یگـاه : میگذرانـد   مـی  یهـودگ یب به را شیخو اوقات صبحتا   شب از

. يا مـاهواره هـاي     شـبکه  کنـار  گـر ید یگـاه  و وتریکـامپ  کنار یدوست نزد

 نگناهـا  بـا  را شیخـو  اعمـال  يتـرازو . میبـود  شده دهیآفر هودهیبی  یگو

ــک ــزرگ و کوچ ــنگ ب ــوده نیس ــودیم نم ــا از و  ب ــالم  نی ــارک  پروردگ

   :دور شده بودیم که کامالً

ْمن و ْيعمل َ َ َمثقال َْ َ ْ َّذر ِ �رشاي  هَ ُيره َ َ َ
1  

باشـد،      کـرده      شر عمل   هاي از عمل    ذر    و هر کس همسنگ   

  .بیند را می   آن 

   :بود شده سبک مانهای یکین يترازو

ْمن َو ْخفت َ ُموازينه ََّ َُ ِ َفأولئك َ ِ َ ُ َالذين َ
ِ ُخرسوا َّ

ِ ْأنفسهم َ َُ ُ ْ َجهنم ِيف َ َّ َ َخالدون َ ُ َِ 

ُتلفح ٭ َ ْ ُوجوههم َ ُ َ ُ ُالنار ُ ْوهم َّ ُ َكاحلون ها   ِيف َ ُِ َ2 

     آن    باشـد پـس      سـبک     اعمالـشان     میـزان     کفـه     کـه     و کسانی 

 ماننـد   مـی     در جهنم   یشهاند هم    زده    خود زیان      به    گروهند که 

 در آنجـا تـرش      سوزاند و آنـان    را می     هایشان       چهره    آتش ٭

  .رویند   

 مـصالح  اسـاس  بـر  یدوسـت  يمبنـا  اگـر  اسـت  معـروف  کـه  همانگونه

رود؛ بـه     مـی  نیب از و شود  می سپرده یفراموش به يروز ناًیقی ،باشد يویدن

                                                             



١٤٨ کلید اسرار

 بـسا  چـه  و .باشـد  خداونـد  ینافرمـان  و گنـاه  ارتکـاب  جهت در اگرویژه  

 آن از يزیـ گر راه چیهـ  کهطوري   .دینما دچار یهالکت به را آن مرتکب

   .باشد آخرت در نه و ایدن در نه

 کـه  یکس و دیخند خواهند يوبه   يروز ،خندد  می مردم ه ب که یکس

 ،خـورد   مـی   را هـا    آن گوشـت  ،نمودن ینمام و گرانید از کردن بتیغ با

   .شود  میردهخو گوشتش يروزناگزیر 

 هــاي کــار تمــام بــه را مــن کــه ییمــاجراجو و خوشــگذران دوســت

 کـه  کـردم  برقرار ارتباط یدوست با وم  نمود ها   ر کرد  می دعوت ستیناشا

 شتریـ ب پـس  آن از و بـود  گـران ید نـاموس  بـه  انـت یخ و یچرانـ  چشم اهل

 جـوان  دختـران  با یتلفن تماس و ها   بازار در یچران چشم به را خود اوقات

   .میگذراند  میمردم ناموس به انتیخ و

 مـن بود   کینزد اندوه و غم و کنم می رافش احساس شیخو درون در

 درون در نیسـنگ  بـسیار  يزیـ چ .بربنـدم  رخت ایدن از کاش اي  .دبکش را

   .اندینما  میکیتار نظرم در را ایدن که گرفته قرار ام   نهیس

 نمـودم  حـبس  نهیسـ  در را نفـس  و رفتن راه به کردم شروع سرعت به

 .بـود  دهیـ فا   بـی  امـا  ،ابمیـ ب آرامـش  بلکـه  تـا  کردم تکرار را کار نیا ها   بار

   .کنم هیگر خواهد  میدلم کردم احساس

 چگونـه  بکـنم؟  تـوانم   مـی  چـه ؛  ینـاآرام و   ،یدلتنگـ  تـرس،  ،يکاریب

 مـاهواره  کـه  یدوسـت ا  بـ  گـرفتم  میتـصم  م؟ینمـا  يسپر را شیخو اوقات

 نیـ ا منظـورم  دیببخش( شود افزون اندوهم و غم دیاش .رمیبگ تماس ،دارد

 تمـاس  يو بـا  سـرعت  بـه  )شـود  برطـرف  انـدوهم  و غـم  دیشـا  که است
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   .شدم نیماش سوار بسرعت زین وم گرفت

 و بـود  کرده محاصره را ذهنم یطانیش افکار کردم، روشن را گارمیس

 شـروع  ،شـد   مـی  پخـش  نمیماش از که یصفت طانیش انسان يصدا با همراه

 شتریـ ب را یقیموسـ  يصدا .دمیرقص  می وانگانید مانند و دنیرقص به دمکر

 مـن  از را ام   ییشنوا قدرت آن   بلند يصدا بود کینزد که ییجا تا .کردم

 حـال  در نیماشـ  بـر  سـوار  .بـود  گرفته من از را عقلم که همانگونه .ردیبگ

   .قرمز چراغ .... ناگهان که بودم حرکت

 بردنـد   می گمان و ستندینگر  می من به بتعج با همه اطرافهاي    انسان

 بـاال  را ابـروانش  یکـ ی: هـستم  خوشـبخت  ،رقـصم   می نیماش در چون که

 بـا  یکـ ی و زد  مـی  لبخنـد  يگـر ید و کـرد   مـی  اشـاره  مـن  به و بود دهیکش

   .دیبگو خواهد  میچه دانستم   نمی ؛کرد  میاشاره من به دستش

 در ينـوار  کـه  یحـال  در کـه  دمیـ د راپایبنـد    و صـالح  یجوان ناگهان

 و افتـادم  شیخـو  خنـدان  دوسـت  ادیـ ه  بـ  ،دیـ آ من سوي به داشت دست

ــه کــردم شــروع ــاال را نیماشــ شهیــش آوردن، در را او يادا ب  وم دیکــش ب

 مـن  سـوي  بـه  صـالح  جـوان  آن کـه  یحـال  در و نمودم روشن را گارمیس

 کـه  یسـواران  اسـب  بـه سـان      وم  گذشـت  قرمـز  چراغ از سرعته  ب ،آمد می

   .برآوردم يادیفر ،کنند  میشروع را يسوار اسب

 کـرده  مـشاهده  دوسـتان  از یکـ ی نـزد  کـه  بـودم  شـده  یلمـ یف از متأثر

 سـرعت  به خواستم  می .افزودم شیخو رقص و سرعت به ریمس در .میبود

 دوسـتان . دمیرسـ  خود هدف به که نگذشت يرید. برسم دوستان جمع به
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   .نشستم شانوکنار مشد منزل وارد یخوشحال با .بودند شده جمع

 ،یالکلـ  مـشروبات  تمـسخر،  آور، شـرم هـاي   خنـده  مبتـذل،  هـاي  لمیفـ 

   .افزود  میاندوهم و غم به ها   نیا ي همه ،منکرات و يبدکار

 فـرا  را وجـودم  سراسـر  تـرس  کـه  یحال در و کرد رییتغ رنگم ناگهان

 را شانیـ ها چهـره  .ستمیـ نگر  مـی  شیخـو  دوسـتان  بـه . ستادمیا ،بود گرفته

   .افتمی  میها   نهیبوز چون

 کـشتن  بـه  را مـن  بـود  کیـ نزد که کردم  می يدیشد یدلتنگ احساس

 .دیـ نما خفـه  را من بود کینزد گاریس دود برداشتم، گام سرعته  ب ،دهد

   .کردن استفراغ به کردم شروع شدته ب و نشستم اي گوشه

 بـه  .روم  مـی  کجـا  به دانستم   نمی که یحال در .شدم خارج مکان آن از

 یبـ یعج یدلتنگـ  احـساس . آمد  می بدم ها   آن از! نه! نه؟  ها   نهیوزب آن سوي

 احـساس  شیخـو  درون از بـود  کـرده  احاطـه  را جـا  همه یکیتار .داشتم

 سـرعت ه  بـ  وم  شـد  خـارج  یطانیش مجلس آن از کردم  می ذلت و یپوچ

   .دمیرس منزل به یسرعت چه با و چگونهنفهمیدم . شدم نیماش سوار

 ،ام   شـده  آرامتر یاندک کردم احساس. ردمک غسل ،شدن راحت يبرا

 مـؤذن  ناگهـان . آمـد   مـی  بـدم  ایـ دن از .بود دنیتپ حال در همچنان قلبم اما

 شیخـو  درون در آرامـش  از ماالمال یاحساس. گفتن اذان به کرد شروع

   .افتمی

ُأال بذكر اهللاَِّ تطمئن القلوب ُُّ ُْ ِ ِ
َ ْ َ ِ ِْ َ َ١ 
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  .یابد  می   ها آرامش    با یاد خدا دل    که   دی باش   آگاه

 میتـصم . ردیگ  می آرام شتریب و شتریب قلبم کردم احساس. گرفتم وضو

 شیخـو  درون در یبـ یعج یخوشحال که یحال در .بروم مسجد به گرفتم

 یسـرعت : کشاند  می مسجد سوي به سرعت به را من که نمودم  می احساس

   .بود ام   یدرون یخوشبخت احساس آن منشأ که

 بهـشت  کـه  ییجـا  :بـروم  مـسجد  بـه  خـواهم   مـی  من :فتمگ  می خود با

 عمـر  در کـه  کـردم   مـی  یخوشبخت احساس چنان . است صالح هاي انسان

 بهـشت . شـدم  کیـ نزد مـسجد  درِ بـه  .بـودم  گانهیب احساس نیا با شیخو

   .است یناشدن وصف یاحساس، پروردگار نزد در مکان نیبهتر و نیمتق

 احـساس  .فاتحـه  ي  سـوره  رائـت ق بـه  کرد شروع امام و شد اقامه نماز 

 شـروع  امـام  آن از پـس  و شـود   می تر افزون آرامشم لحظه به لحظه کردم

   :قرآن از اتیآ نیا قرائت به کرد

َهو ِالذي ُ ُينزل َّ ِّ َ َعىل ُ ِعبده َ ِ
ْ ٍآيـات َ

َ ٍبينـات َ َ ِّ ْليخـرجكم َ ُُ َ ِ ْ َمـن ِ
ِالظلـامت ِ

َ ُ َإىل ُّ ِ 

ِالنور َّإن َو ُّ ْبكم اهللاََّ ِ ُ ٌلرءوف ِ ُ َ ٌرحيم َ َ
ِ1 

فرستد تـا    را فرو می     بینات     خود آیات      بر بنده      که     آن    اوست

    گمـان     آورد و بـی    بیـرون  نـور     ي سو   ها به      شما را از تاریکی   

  .   است    و رحیم   خداوند بر شما رئوف

 يقـو  است ییدارو: کنم  می احساس شیخو درون در را یبزرگ زیچ
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 کـه  خواسـت    نمـی  دلـم  مـن  و داد  می ادامه قرائتش به امام .میدردها يبرا

   .ستدیا باز قرائت از يو

   :دیفرما  میخداوند که دیرس هیآ نیا به امام

َيوم َترى َْ َاملـؤمنني َ ِ ِ ْ ِواملؤمنـات ُْ َِ ْ ُْ َيـسعى َ ْ ْنـورهم َ ُُ َبـني ُ ْ ْأيـدهيم َ ِْ ِ ْوبـأيامهنم َ ِْ ِ َ
َ ِ َ 

ُبرشاكم ُ َ ْ َاليوم ُ َْ ٌجنات ْ َّ ْمن ِريَْجت َ
ِحتت ِ ْ ُاألهنار ها   َ َ ْ َ َخالدين ْ

ِ ِ َذلك ها   ِيف َ ِ َهـو َ ُ 

ُالفوز ْ َ ُالعظيم ْ
ِ

َ َيوم ٭ ْ ُيقول َْ ُ َاملنافقون َ ُ ِ َ ُاملنافقاتَو ُْ ََ ِ َللذين ُْ
ِ ُآمنـوا َِّ َ َانظرونـا َ ُْ ُ 

ْنقتبس ِ َ ْ ْمن َ
ْنوركم ِ ُ ِ َقيل ُ ُارجعوا ِ ِ ْوراءكم ْ َُ َ ُفالتمسوا َ

ِ َ ْ ًنورا َ َفُرضب ُ ِ ْيـنهمَب َ ُْ َ 

ٍبسور ُ ُله ِ ٌباب َ ُباطنه َ َُ ِفيه ِ َالرمح ِ ْ ُوظاهرهي  هَّ َُ
ِ ْمن َ

ِقبله ِ ِ ِ
ُالعذاب َ ََ ْينادوهنم ٭ ْ ُ َُ ُ َ 

ْأمل َ
ْكنَن َ ْمعكم ُ َُ ُقالوا َ َبىل َ ْولكـنكم َ ُ َّ ِ َ ْفتنـتم َ ُ ْ َ ْأنفـسكم َ َُ ُْ ْوتربـصتم َ َُ َْ َّ ْوارتبـتم َ ُْ َْ َ 

ُوغرتكم َُّ َْ ُّاألماين َ َِ َ َّحتى ْ َجاء َ ُأمر َ ْ ْوغركم اهللاَِّ َ َُّ َ ُالغـرور ِبـاهللاَِّ َ ُ َ َفـاليوم ٭ ْ َْ ْ  َال َ

ُيؤخذ َ ْ ْمنكم ُ ُ ْ َفدي ِ ْ َوالي  هِ َمن َ
َالذين ِ

ِ ُفرواَك َّ ُمأواكم َ َُ َ ُالنـار ْ َهـي َّ
ْمـوالكم ِ َُ َ ْ 

َوبئس َْ ُاملصري ِ
ِ َْ1 

     نـور ایـشان      کـه    بینـی   را می    مؤمن    و زنان    مردان     روز که     آن

 امـروز      ایـشان     راسـت     و در سـمت    ایشان   شتابد پیشاپیش   می

     جویبـاران     آن    از فرودسـت     کـه     باغهـایی     باد به   شما را مژده 

     همــان نیــ هــستید ا   هــا جــاودان     و در آن    اســت   جــاري

ــزرگ   رســتگاري ــ    منــافق    روز مــردان   آن٭     اســت    ب     ان و زن

 کنیـد تـا از          خاطر مـا درنـگ        به: گویند   می     مؤمنان     به    منافق

 برگردیـد و     بـازپس : شـود   گفته می    برگیریم   روشنی   نورتان  
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     زده   هـا دیـواري      آن    میـان    گـاه    آن.  کنیـد      درخواسـت     نوري

ــدرون   هــاي اســت  را درواز    آن   شــود کــه مــی ــوار    ن آ    ان  دی

 ٭  دارد    عــذاب    بـه     دیـوار روي     آن    و بیـرون     اسـت    رحمـت 

گویند چـرا،   ؟ می    مگر ما با شما نبودیم      را ندا دهند که       آنان

 و دیـ  بود    راه     بـه     ولی شما خود را در بـال افگندیـد و چـشم           

ها شما را غره کـرد تـا آنکـه فرمـان                تردید آوردید و آرزو   

 ٭     خـدا بفریفـت        و فریبکار شـما را در بـاره        دی در رس  یاله

    شود و نه از کـسانی      نمی    هاي گرفته    امروز از شما فدي       پس

     مـوالي      آتـش      همان     است     شما آتش      کافر شدند مأواي      که

  .    است    بد بازگشتگاهی    و چه   شماست

 شیخـو  اطـراف  در ستمیـ گر شـدت ه   ب و دیترک بغضم هنگام آن در 

 نیچنـ  عمـرم  در گـاه  چیهـ . دیـ لرز  مـی  بـدنم  و کـردم   می يسرد احساس

   .نداشتم یاحساس

 در کـه  یدرحـال  نباشم؟ چرا هستم، نیمنافق زمره از کردم  می احساس

 جمـع  مـن  در منـافق  انسان صفات يآر. بودم کرده ترك را نماز گذشته

 ستمیـ گر و ستمیگر ،فتیفر ار من يآرزومند و کردم یکوتاه بود، شده

   .ستمیگر و

   :نمود تالوت را هیآ نیا امام دوم رکعت در

ْأمل َ
ِيأن َ ْ َللذين َ

ِ ُآمنوا َِّ َ ْأن َ َختشع َ َ ْ ْقلوهبم َ ُ ُ ُ ِلذكر ُ ْ ِ َنزل ما و اهللاَِّ ِ َ َمـن َ
ِّاحلـق ِ َوال َْ َ 

ُيكونوا ُ َكالذين َ
ِ َّ ُأوتوا َ َالكتاب ُ َ ِ ْمن ْ

ُقبـل ِ ْ َفطـال َ َ ُعلـيهم َ ِْ َ ُاألمـد َ َ َ ْفقـست ْ َ َ َ 
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ْقلوهبم ُ ُ ُ ٌوكثري ُ
ِ َ ْمنهم َ ُ ْ

َفاسقون ِ ُ َِ1 

     کـه     نرسیده    آن   اند، هنگام        آورده     ایمان     که     کسانی    آیا براي 

 گردد و آنچه کـه از حـق نـازل              یاد خدا خاشع       به    دلهایشان

     آنـان     بـه     از ایـن     پـیش     نباشند کـه    شده است و مانند کسانی  

 دراز گـشت      بـر آنـان      مـدت    ؟ پـس     اسـت     شـده     داده    کتاب

  .اند    فاسق    از آنان   سیاريشان سخت شد و ب   يآنگاه دلها

 دگانمیـ د از سـرعت ه  بـ  میهـا  اشـک  .کـنم  کنتـرل  را خـودم  نتوانستم

 يآر! مـن  يخـدا  اي  يآر :گفـتم   مـی  شیخو درون در و شد  می ریسراز

   .گردم  میباز تو سوي به است، دهیرس وقتش !من يخدا اي 

 را اتیـ آ نیـ ا گنهکـاران  همـه  !کاش اي  کردم  می آرزو لحظه آن در

 مـن  کـه  را آنچـه  و افتنـد ی  مـی  دسـت  مـن  یدرون احساس به و دندیشن می

   .کردند  میحاصل نیقی زین ها   آن ،نمودم حاصل نیقی بدان

 آه. دادشـو   و  شـست را ام   یدرونـ اي  هـ   یآلودگ و ها   چرك تمام    اشک

 لحظـه  نیا در را من یخوشبخت اگر. است ییبایز لحظات چه !من يخدا

   .گرفت  میبر در را درماندههاي  انسان از نفر ها   صد ،کردند  میمیتقس

خـدایی  : سـت  ا او از تـرس  و خدا سوي به بازگشت ي  هیگر نیا يآر

 هـر  گناهـان  و ردیپـذ   مـی را بنـدگان  ي  توبـه  و است مهربان و بخشنده که

ــس ــه را ک ــد ک ــیبخواه ــرزد  م ــه .آم ــشش بلک ــت و بخ ــ او رحم  چیه

 منـزه  و پـاك  او و ستیـ ن يزیـ چ چیهـ  با سهیمقا قابل و ندارد یتیمحدود
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   .کند  میها   یکین به لیتبد را انسان گناهان و است

 پـشت  او بـه  مـا  و سـت  ا مـا  از ازیـ ن   بی که یحال در کند میرو   ما به او

 پروردگـار  کـه  بنگـر . میهـست  او ازمنـد ین و محتـاج  که یحال در ،مینک می

   .است بزرگ چقدر

 را قـرآن . شـوم  خـارج  مـسجد  از خواسـت    نمی دلم نماز انیپا از پس

 يبـرا  یرحمتـ  و شـده  نـازل  خداونـد  جانـب  از که یکتاب همان: برداشتم

 قرائـت  نمـاز  در امـام  کـردم کـه     می جو و جست را یاتیآ و است انیجهان

   .نمود

 چـه  در دیبا دانستم   نمی و بودم کرده ترك را قرآن که بود یزمان رید

 نظـرم  زدم  مـی  ورق را قرآن که گونه   نیهم م،یبجو را اتیآ آن اي ه سور

   :افتاد هیآ نیا به

َفخلف َ َ ْمـن َ
ْبعـدهم ِ

ِ ِ
ْ ٌخلـف َ ْ ُأَضـاعوا َ َالـصال َ ُواتبعـواي  هَّ َ ِالـشهوات ََّ

َ َ َّ 

َفسوف ْ َ َيلقون َ ْ َ ْ �ياَغ َ
1  

 نمـاز را      ماندنـد کـه     يجـا     بـه     جانشینانی    از آنان      پس    گاه      آن

 بـا     ي زود    بـه     کردنـد پـس     ي پیـرو    ساختند و از شهوات      تباه  

  .را در را شوند] هاي در جهنم  اسم در [    یغ

 نمـاز  کـه  یکسان عاقبت از .گرفت فرا را وجودم سراسر یبیعج ترس

 نمـاز  که ام   بوده یکسان از خود چون .ستمیگر بشدت و اند   نموده عیاض را

 تـا  زدم  مـی ورق را قـرآن  صـفحات به همین ترتیب     .بودند کرده عیضا را
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 را نظـرم  گـر ید اي هیـ آ ناگهان. نمود قرائت نماز در امام که ابمیب را یاتیآ

   :کرد جلب ودخ به

ْقل َعبادي َيا ُ َ
ِ َالذين ِ

ِ ُأرسفوا َّ َ ْ ْأنفسهم َىلَع َ ِ َِ ُ ُتقنطوا َال ْ َ ْمن َْ
َّإن اهللا رمحـة ِ  اهللاََّ ِ

ُيغفر َ
ِ َالـذنوب ْ ُ ًمجيعـا ُّ

ِ
ُإنـه َ َّ َهـو ِ ُالغفـور ُ ُ َ ُالـرحيم ْ َّ

ُوأنيبـوا ٭ ِ َ
ِ َإىل َ ْربكـم ِ َُ ِّ 

ُوأسلموا ْ
ِ َ ُله َ ْمن َ

ِقبل ِ ْ ْأن َ ُيأتيكم َ َ َُ ِ ُالعذاب ْ ََ َّثم ْ َتنرصون َال ُ ُ َ ْ ُ1  

اید از رحمـت      که بر خود اسراف داشته    اي بندگان من      بگو

ــدا ناام ــخ ــتدی نــشودی ــه     در حقیق  را     گناهــان    خــدا هم

و بـه سـوي       اسـت      او آمرزگـار مهربـان        گمان      آمرزد بی   می

     از آن    او شـوید پـیش   می بازگردید و تسل      پروردگار خویش 

  . نشوید    شما عذاب بیاید و دیگر یاريبر    که

  !اي ه کنند خوشحال خبر چه و است یشارتب کوین چه

 جهـت  در پـس  نیـ ا از گـرفتم  میتـصم  .اسـت  نیراسـت  توبه نیا همانا

ــآ بــر خداونــد يرضــا ــدگ ي ســرلوحه را نشیفــرام از اطاعــت و می  یزن

   .دهم قرار شیخو

 و صــالح و جــوان همکــار و یمــانیا دوســت ســخنان لحظــات نیــا از

 مـن  نـزد  اکنـون  کـاش  اي  ردمک  می آرزو .مدآور  می ادیه  ب را درستکارم

 .نمـودم  حاصـل  نیقی سخنانش به اکنون چون .ببوسم را اش   یشانیپ تا بود

ــئن ــر او شـــدم مطمـ ــون و اســـت حـــق بـ ــن الحمـــدهللا اکنـ  را خـــود مـ

   .ابمی  میها   انسانترین  خوشبخت

                                                             



157  در جست و جوي خوشبختی

 نیقـ ی نمودم حاصل نیقی بدان من آنچه به هم تو کاش اي ! جوان يا

 و يداریـ پا و تیهـدا  ،شـما  و مخـود  يبـرا  دخداون از. يکرد  می حاصل

 از پـس  دیشـا  و است یآمدن مرگ چون .طلبم  می را مرگ از قبل ي توبه

   .یلحظات

   :میبگو دارم دوست انیپا در

  است نیمتقهاي  انسان صداقت یواقع صداقت

ْأو َتقول َ ُ ْلو َ َّأن َ ِهداين اهللاََّ َ َ ُلكنت َ ْ ُ َمن َ
َاملتقني ِ ِ َّ ُْ

1 

یـا بگویـد    ]  و اوردی عذر ب  امتیشما در روز ق    از   یکیمبادا  [

  . بودم   کرد، مسلما از متقیان  می   اگر خدا هدایتم

 شــما يمــن بــرا. دوان برویــدبــه ســوي او . دیــ خــدا بازگرديســوه بــ

  .هاي امانتدار هستم  کنندحتینص
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